
㤀



B U L E T I N  O F I C I A L  D E  P R O P R I E T A T E  I N D U S T R I A L Ă

Nr. 9
15 septembrie  2022

CUPRINS    GENERAL

Direcţia-Redacţia-Administraţia

OFICIUL DE STAT 
PENTRU  INVENŢII ŞI MĂRCI

  Str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3
  telefon:  + 4021.306.08.00
  fax:        + 4021.312.38.19
  e-mail: office@osim ro 
  https://www.osim ro

BUCUREŞTI-ROMÂNIA

ISSN 1841 - 9917
ISSN-L 1220 - 6091

  1. Lista cererilor de marcă admise la înregistrare
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din Legea nr. 84/1998, republicată ..................  15

  2. Lista cererilor de marcă respinse la înregistrare (în ordinea
nr. de depozit) .......................................................................................  573

  3. Lista mărcilor înregistrate conform Legii nr. 84/1998, republicată,
în ordinea numărului de depozit ............................................................  581

  4. Tabele cu mărcile înregistrate, publicate:
- în ordinea nr. de depozit ....................................................................  1017
- în ordinea nr. de marcă ......................................................................  1039
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii ............................................  1043
- în ordinea alfabetică a numelui titularului .........................................  1051
- în ordinea clasei NISA ......................................................................  1062

  5. Modificări şi transmiteri de drepturi conform
Legii 84/1998, republicată ...................................................................  1081

  6. Lista  mărcilor  reînnoite .....................................................................  1111

  7. Retrageri şi limitări la cerere ...............................................................  1125

  8. Modificări conform declaraţiei prevăzută la art. 11 din lege ...............  1219

  9. Erate ....................................................................................................  1251



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 2022 00382
(151) 19/01/2022
(732) COOL SHOP SRL, ALEEA

BARAJUL IEZERU NR. 6, CAMERA
1, BL. M3A, SCARA 3, ET. 3, AP.
54, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Cookstyle
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

DIN SICULENI, NR.647, JUDEŢ
HARGHITA, SICULENI, 537295,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

Madèfalvi gyümölcs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.23

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

32. Suc concentrat de fructe, sucuri de fructe
organice, amestec de sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice cu suc de legume, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi pe bază de suc de
mere, băuturi de fructe, băuturi care constau
în principal din sucuri de fructe, băuturi care
conțin vitamine, băuturi din fructe, fără alcool,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri, suc de fructe
concentrat, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
siropuri pentru prepararea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
siropuri de fructe, băuturi nealcoolice din fructe
uscate.

cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi frigorifice
portabile,  neelectrice, linguri-cupe pentru uz
casnic.

21. Autoclave, neelectrice, pentru gătit/oale de
gătit sub, covorașe pentru copt, linguri de gătit
(ustensile de gătit), bătătoare, neelectrice, colivii,
boluri (bazine)/bazine (boluri), recipiente de
unică folosință din folie de aluminiu, de uz, forme
de prăjitur, servire (tăvi), untiere, tuburi și capete
pentru decorarea prăjiturilor, ceaune, piele
de căprioară pentru curățat/piei de căprioară
pentru, capace pentru platourile de brânzeturi,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râșnițe de cafea, acționate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
pușculițe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor și a băuturilor, recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiți), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru, bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), cești, pahare din
hârtie sau plastic, țesale, tocătoare pentru
bucătărie, aparate de odorizare de uzpersonal,
veselă, tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor,
coșuri de gunoi/găleți de gunoi/pubele/lăzi de
gunoi, ștergătoare de praf, neelectrice, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru șters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în, vase pentru lipici, râzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, mojare pentru
bucătărie, forme (ustensile de bucătărie), cuiburi
cu ouă, artificiale, mașini de tăiței, acționate
manual, cuțite pentru patiserie, pisăloage pentru
bucătărie, palete pentru plăcinte/tarte, suporturi
pentru farfurie, nu cele din hârtie sau material
textil, pompe pentru desfundarea scurgerilor,

(210) M 2022 00487
(151) 25/01/2022
(732) ASOCIATIA FRUCTE SI LEGUME

───────
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(210) M 2022 00622
(151) 29/01/2022
(732) GUARDIANANGEL.NET, STR.

DORULUI NR. 20C, AP. 17, JUDEȚ
SIBIU, SIBIU, 550352, SIBIU,
ROMANIA

(540)

myInfoBand
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1022368/16.08.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: ”myInfoBand”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.03; 24.01.03

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

9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile.
44. Servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2022 00748
(151) 02/02/2022
(732) WEB-GURU SRL, STR. KŐRÖSI

CSOMA SÁNDOR 2, JUDETUL
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530101, HARGHITA, ROMANIA

(540)

SaNOmed
(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.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00931
(151) 08/02/2022
(732) ASOCIATIA ADFABER, STR.

VICTORIEI NR. 172A, JUDEȚUL
ILFOV, SAT DASCĂLU, COM.
DASCĂLU, 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)

Clubul de Tehnologie

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#1560BD), alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Administrarea serviciilor educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale pentru copii, educație și instruire,
furnizarea educației, educație, furnizare de
cursuri educaţionale în materie de informatică.

───────

(210) M 2022 01084
(151) 11/02/2022
(732) SNACK-TRADE SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI KM. 1, JUD. IAȘI,
IAȘI, 118852, IAȘI, ROMANIA

(540)

NUT MASTER

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

29. Fructe oleaginoase, alune, migdale, fistic,
nuci caju, nuci braziliene, nuci, alune de
păsure, arahide, migdale, conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, unt, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2022 01174
(151) 16/02/2022
(732) CLUB SPORTIV GAMBITUL

DAMEI IASI, ALEEA TUDOR
NECULAI 157, BL.1018, SC.B,
ET.4, AP.19, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14, JUD.
IAȘI, BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ȘAH ÎN ȘCOALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 21.01.13; 29.01.12

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de cursuri de șah, organizare
de turnee de șah, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), servicii de săli de
jocuri de șah, formare practică (demonstrație)
in materie de șah, organizare și coordonare
de cursuri, ateliere, antrenament și instruire
în domeniul șahului, difuzare de materiale
educative, elaborare de cursuri de instruire,
elaborare de materiale educative, furnizare de
informații cu caracter educativ în domeniul
șahului, organizare de programe de pregătire
pentru copii in domeniul șahului, organizarea și
conducerea de workshop-uri, colocvii, seminarii,
simpozioane, organizare de conferințe cu
scopuri educative.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb,
negru, gri
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(210) M 2022 01182
(151) 16/02/2022
(732) MEASURE BUSINESS COMPANY

(540)

WHITE SNOW CALROSE
CAMOLINO RICE

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1020809/27.07.2022 , solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
“CALROSE” şi "CAMOLINO RICE".

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.05; 26.11.12; 06.01.02

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

30. Orez.
───────

(210) M 2022 01286
(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,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Inspiring Travel Solutions
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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

S.R.L., BD. DECEBAL NR. 16,
BL.S16, SC.3, AP.37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb, 
roșu,galben
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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
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

20

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 01370
(151) 22/02/2022
(732) NETSTIL S.R.L., STR. MATEI

BASARAB NR.4B, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
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)

EXQUISITE ART DIAMONDS
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1020855/28.07.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirea: "ART DIAMONDS”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 24.09.02; 24.09.05

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

14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, ace
bijuterii pentru pălării, ace de cravată, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace ornamentale din metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, agat ca bijuterie,
agrafe de argint, agrafe de cravată din metale
prețioase, amulete (bijuterii), articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie din lanțuri
răsucite, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, aur filat (bijuterii),
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate

(591) Culori revendicate: negru, auriu, 
galben,crem
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din pietre semiprețioase, bijuterii-pandantive,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
cap, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii emailate,
bijuterii din platină, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, bijuterii din cositor,
bijuterii din aur, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii de fildeș, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii confecționate din
sticlă, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări pentru gleznă, brățări folosite
în scop caritabil, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări din mărgele, brățări din metale prețioase,
brățări de prietenie, brățări de plastic sub formă
de bijuterii, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de aur, brățări de argint, brățări cu
mărgele din lemn, brățări (bijuterii), brățări,
brelocuri placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii personale, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru față, cercei placați cu
argint, cercei pentru piercing, cercei pentru body-
piercing, cercei din metale prețioase, cercei
de aur, cercei de argint, cercei cu pandantiv,
cercei, camee (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, caboșoane, butoni din
porțelan, butoni din metale prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă, broșe placate cu aur (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), broșe
(bijuterie), încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele de
fixare, fiind piese de bijuterie, inele de argint,
inele cu sigiliu, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele (bijuterii), imitații de
bijuterii ornamentale, geme (bijuterii), gablonțuri
din bronz, fire din metale prețioase (bijuterii),
diademe, cutii pentru butoni de manșete

decorativi, cruciulițe (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, coliere plastron, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips, podoabe
din chihlimbar, cercei rotunzi, cercei placați
cu aur, lănțișoare placate cu aur, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare de
bijuterie pentru gleznă, lănțișoare de bijuterie
pentru coliere, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de aur împletite, lănțișoare
de aur, lanțuri de aur, lanțuri de argint, lanțuri
(bijuterii), jad (articole de bijuterie), insigne
metalice (metale prețioase), insigne din metale
prețioase, insigne decorative (bijuterii), insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne cloisonne, inele tip
„eternity”, inele placate cu metale prețioase,
inele placate cu aur, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele din platină,
inele din aur, inele de prietenie, ornamente
personale de metale prețioase, ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane (bijuterii),
medalioane, medalii placate cu metale prețioase,
medalii de aur, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii comemorative, medalii, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri placate cu aur, lanțuri
placate cu argint, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri de cravată din metale prețioase, lanțuri
de bijuterii, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
ștrasuri pentru corp (bijuterii), ștrasuri din
plastic (bijuterii), ștrasuri (bijuterii), verighete,
talismane pentru coliere, talismane pentru
brățări, talismane (bijuterii) din metale comune,
podoabe (bijuterie), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, plasă de lanțuri din metale
prețioase (bijuterii), pietre sintetice (bijuterii),
piese și accesorii pentru bijuterii, perle (bijuterii),
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive din
chihlimbar fiind articole de bijuterie, pandantive,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, agate, agată (în formă
brută), aliaje de argint neprelucrate, aliaje de
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metale prețioase (altele decât cele pentru uz
stomatologic), aliaje de platină, aliaje din aur,
aliaje din metale prețioase, argint, argint brut
sau bătut, argint neprelucrat, argint și aliajele
sale, articole semifinisate din metale prețioase
utilizate în confecționarea articolelor de bijuterie,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, aur, aur brut sau bătut,
calcedonie, perle din chihlimbar presat, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, fir de
argint (bijuterii), fire de argint (bijuterii), mărgele
pentru crearea de bjuterii, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase,
marcasite (bijuterii), lingouri din argint, lingouri
din aliaje de platină, lingouri din aliaje de aur,
lingouri din aliaje de argint, lingouri de platină,
lingouri de metale prețioase, lingouri de aur,
lingouri de argint, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), jais, jaduri, iridiu și aliajele sale,
iridiu, imitații de pietre prețioase, imitații de
perle, imitații de aur, imitație de jais, geme
prețioase și semiprețioase (bijuterii), fire metalice
(metale prețioase), geme naturale (bijuterii), fire
din metale prețioase, rubin, rodiu și aliajele
sale, rodiu, platină și aliajele sale, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase
și semiprețioase, pietre prețioase sintetice,
pietre prețioase semiprelucrate și imitații ale
acestora, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase neprelucrate, pietre prețioase, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), perle
naturale, perle de cultură, perle, peridot, paladiu
și aliajele sale, paladiu, osmiu, osmiu și
aliajele sale, opal, metale prețioase și aliajele
acestora, metale prețioase semiprelucrate,
metale prețioase prelucrate sau semiprelucrate,
zirconiu cubic, topaz, tanzanit fiind pietre
prețioase, strasuri pentru confecționat bijuterii,
spinel (pietre prețioase), smaralde, sardonix
(neprelucrat), safire, ruteniu și aliajele sale,
ruteniu, instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic, ace
pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie), aparate
pentru cronometrarea evenimentelor sportive,
aparate și instrumente de cronometrie, arcuri
de ceas, articole de ceasornicărie, balansiere
(ceasornicărie), brelocuri în formă de ceas,
ceasuri cu brățară, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, cadrane (ceasornicărie), cadrane pentru
ceasornice, cadrane pentru ceasuri, cadrane
solare, casete de arc cu sistem de blocare
a axului (ceasornicărie), casete de prezentare
pentru ceasuri, catarame pentru curele de ceas,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu

radio, ceasuri de mână elegante, ceasuri de
mână din platină, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
de mână din argint, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de damă, ceasuri de cronometrare,
ceasuri de buzunar, ceasuri de birou, ceasuri
cu o funcție de memorare, ceasuri cu lanț,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu ceramică, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri automate, ceasornice
și piese de ceasornic, ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasuri-inel
cu led, ceasuri în miniatură, ceasuri placate
cu aur, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru fusuri orare, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru asistente, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
întoarcere automată, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasuri electrice, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
aur, ceasuri digitale cu cronometre automate,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale care includ radiouri, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de șemineu, ceasuri de
sincronizare (ceasuri centrale) pentru controlul
altor ceasuri, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber, ceasuri de masă, închizătoare pentru
ceasuri, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, limbi de ceas, lanțuri de
ceas, instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, cutii de ceas, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
instrumente de ceasornicărie având mecanisme
cu cuarț, curele pentru ceas, nu din piele,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din plastic pentru ceasuri,
cronografe, coroane pentru ceasuri de mână,
ceasuri și ceasuri de mână pentru columbofili,
ceasuri solare, ceasuri sportive, sticlă de ceas,
piese pentru ceasornice, piese și accesorii
pentru instrumente cronometrice, mecanisme
de ceasornic, aliaje de argint, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, cutii din metale prețioase, monede,
lingou de aur, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, decorațiuni de perete
din metale prețioase, figurine ornamentale
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confecționate din metale prețioase, figurine
decorative cu acțiune din metale prețioase,
figurine de animale (ornamente) placate cu
metale prețioase, machete (ornamente) din
metale prețioase, bijuterii fantezie, ace (bijuterii),
imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
cutii pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (montate), cutii
pentru bijuterii (montate), casete de bijuterii,
nemetalice, bijuterii confecționate din aur, cutii
din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii din lemn pentru bijuterii,
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii
din metale prețioase, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, casete de bijuterii
din metale prețioase, lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii placate cu metale
prețioase, genți tip rulou pentru bijuterii, brelocuri
sub formă de bijuterii (decorațiuni mici sau
bagatele), casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, fir de sârmă din
metale prețioase (bijuterii), casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de comert cu
amanuntul in legatura cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 01412
(151) 23/02/2022
(732) ASOCIAȚIA GRUPUL DE

ACȚIUNE LOCALĂ PODU ÎNALT
VASLUI, SAT DELENI NR. 366,
JUDEȚ VASLUI, COMUNA DELENI,
737170, VASLUI, ROMANIA

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

(540)

MIEVA MIERE
NATURALĂ DIN VASLUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.25; 05.03.15;
26.01.01

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

5. Polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, suplimente alimentare pe
bază de polen, polen de albine de uz nutraceutic,
antioxidanți derivați din miere, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât, suplimente dietetice
și nutritive, suplimente alimentare pe bază de
propolis, lăptișor de matcă de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare cu polen,
suplimente alimentare cu propolis, suplimente
alimentare cu lăptișor de matcă.
30. Fagure brut, lăptișor de matcă, miere, miere
biologică pentru consum uman, miere cu plante
aromatice, îndulcitori naturali, înlocuitori de
miere, miere cu trufe, miere de helichrysum,
miere maturată natural, miere naturală, propolis,
propolis de uz alimentar, produse tartinabile dulci
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(miere), pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), miere (pentru alimentație), produse
apicole, batoane din cereale și energizante cu
miere, dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere.

───────

(210) M 2022 01479
(151) 24/02/2022
(732) VINICOLA AVERESTI 2000 SA,

SAT AVEREȘTI, JUDEȚ VASLUI,
COMUNA BUNESTI-AVEREȘTI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

SPECTRUM DOMENIILE
AVERESTI BUSUIOACA

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

cu nr. OSIM 1011941 din data 27.04.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: BUSUIOACĂ DE BOHOTIN.

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19

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

33. Vinuri din soiul Busuioaca de Bohotin, plaiul
viticol Averesti.

───────

(210) M 2022 01670
(151) 04/03/2022
(732) EMPIRE MUSIC MANAGEMENT

SRL, STR.PUTUL LUI ZAMFIR,
NR.36, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Carla's Dreams

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.01.01; 02.01.23; 26.11.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 01721
(151) 08/03/2022
(732) SUFRO COMPANY SRL,

BULEVARDUL ELISABETA NR.2B,
ZONA POARTA 1, ET.1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, 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)

MAIA CUCINA ITALIANA
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1020222/21.07.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “CUCINA ITALIANA”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 11.01.25

(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, pizzerii, servicii de
catering, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2022 01741
(151) 09/03/2022
(732) SKINDERMA 2014 SRL, SAT

CORUNCA, NR. 373 N1, JUDEŢ
MUREŞ, COMUNA CORUNCA,
MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT.1, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SKINDERMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.02

(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 01765
(151) 10/03/2022
(732) ANDREI ȘELARU, CALEA

BUCURESTI NR. 96, BL. U9, SC.1,
AP. 26, JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Academia de Vlogging
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01800
(151) 11/03/2022
(732) SC COMPOST PLUS SRL, STR.

VISELOR NR. 1, VILA 62, SAT
BALOTEȘTI, JUDEȚ ILFOV,
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Compos+Plus

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură sau silvicultură,
îngrășăminte și fertilizatori naturali și sintetici,
compoziții nutritive pentru plante, agenți
de reglare a creșterii plantelor, compoziții
destinate utilizării în agricultură, horticultură sau
silvicultură care conțin oricare dintre produsele
menționate anterior, îngrășăminte granulare
și lichide, substanțe nutritive pentru plante,
substanțe de reglare a creșterii plantelor și
compoziții de furaje foliare, îngrășăminte cu
eliberare lentă, susținută sau întârziată și
compoziții nutritive sau de reglare a creșterii
plantelor, turbă și produse de substituție
a turbei, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, pansamente, tonice și agenți
și compoziții pentru combaterea mușchiului,
toate pentru plante de ghiveci, gazon, pășuni
și peluze, agenți de condiționare a solului,
composturi, composturi pe bază de nisip,
composturi pe bază de scoarță, produse de
origine vegetală, animală sau municipală, toate
destinate utilizării ca composturi, turbă sau
produse de substituție a turbei care conțin
erbicide, pesticide, paraziticide, fungicide sau
ovicide, nisip pentru gazon, cu conținut de
îngrășăminte, preparate și compoziții biologice și
bacteriene pentru sprijinirea sau îmbunătățirea

creșterii ierbii, a gazonului, a plantelor, a
arbuștilor, a fructelor moi sau a copacilor.
35. Consultanță în afaceri, marketing online și
offline, lucrări de birou, servicii de vânzare
online cu ridicata în legătură produse horticole,
agricole, silvice, inclusiv compost, servicii de
vânzare online cu amănuntul în legătură cu
produse horticole, agricole, silvice, inclusiv
compost, servicii de vânzare offline cu ridicata
în legătură cu produse horticole, agricole, silvice,
inclusiv compost, servicii de vânzare offline cu
amănuntul în legătură cu produse horticole,
agricole, silvice, inclusiv compost.

───────

(210) M 2022 01821
(151) 14/03/2022
(732) VICTOR GROSU, STR. ELENA

CARAGIANI NR. 27, BL. XII E,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2, ET.
1, SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

idbs INTERIOR DESIGN
BUSINESS SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.14; 27.05.17

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

41. Servicii de educație și instruire cu
privire la design, servicii de educație și
instruire cu privire la designul interior și/

(591) Culori revendicate: verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sau exterior, formare în domeniul designului
(instruire), organizare de cursuri de pregătire
în domeniul designului, servicii de educație și
instruire în domeniul arhitecturii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea și susținerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea și conducerea
de workshop-uri, organizarea de cursuri prin
corespondență, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de expoziţii
de design și arhitectură în scopuri culturale
sau educaţionale, scrierea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicare
multimedia, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, servicii de scriere
pentru bloguri și vloguri.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de planificare arhitecturală
şi urbană, servicii de design arhitectural,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de consultanță în materie
de design interior, design de arte grafice,
proiectarea ambalajelor, design de costume,
design de decoruri pentru spectacole, servicii de
design de logo-uri, design de site-uri web, design
de mobilier, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, design de ambalaje,
consultanță privind designul ambalajelor, servicii
de design privind vitrinele magazinelor, furnizare
de acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, crearea
și menținerea site-urilor web, platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(SaaS).

───────

(210) M 2022 01914
(151) 17/03/2022
(732) DĂNUȚ SCUTELNICU, STR.

NEGRU VODĂ, NR. 89,
BL. 413, SC. A, AP. 9, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
140037, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

ZIARUL TELEORMANUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

16. Ziare cotidiene (tipărituri).
41. Publicare online de ziare electronice.

───────

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantonecyan)
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(210) M 2022 01946
(151) 18/03/2022
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU
NR. 201, ETAJ 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, BD. MIRCEA VODA NR.
24, SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030662,
ROMANIA

(540)

PRIME LINK by Prime Kapital

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale 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,
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

41. Organizarea si sustinerea colocviilor,
organizarea si sustinerea conferintelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how

(591) Culori revendicate: mov închis
(HEX #131036), mov deschis (HEX
#754E9F), albastru deschis (HEX
#E4F5FD), negru (HEX #231F20)

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, 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, analiza
costurilor, servicii de comunicaţii corporative,
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 achizitie pentru
terti (achizitionarea de bunuri si servicii pentru
alte afaceri), relaţii publice, servicii oferite de
centrale telefonice, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, pregătirea studiilor de
profitabilitate a afacerilor, oferirea de informații
de tip carte de telefoane, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de generare de
potențiali clienți.
36. Servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de consultanţă
în ceea ce priveşte debitele, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară oferirea de
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi , studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate / finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar.
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(instruire), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, organizarea de
competitii (educatie sau divertisment),
organizarea de expozitii în scopuri culturale
sau educationale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), transfer de cunoștințe de
afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional.
45. Auditare a conformității de reglementare,
auditare a conformității juridice, servicii de
pregătire a documentelor juridice, 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
juridice pentru transferul de proprietați.

───────

(210) M 2022 01951
(151) 18/03/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU, NR.
4C, GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
DIN ZARAND DOMENIU

CU TRADIŢIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.01; 05.03.11;
05.09.24

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

29.  Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, gemuri, compoturi, uleiuri
și grăsimi alimentare, toate acestea provenind
din regiunea Zarand, având în componenţă
ingrediente ce provind din regiunea Zarand.
31. Produse agricole, horticole brute şi
neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieți
și semințe pentru plantare, toate acestea
provenind din regiunea Zarand.
35. Studii de marketing, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, marketing cu public
țintă, publicitate prin televiziune, publicitate,

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben,
verde deschis, roşu, bej, verde închis,
portocaliu
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producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, inchirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), servicii de relații media,
servicii de comunicații corporative, prezentarea
produselor în mediile de comunicare în scopuri
de comercializare cu amănuntul, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
39. Ambalarea bunurilor.

───────

(210) M 2022 01955
(151) 03/05/2019
(732) HUNGERIT Zrt., SZENTES, ATTILA

ÚT 2, H-6600, HUNGARY, 6600,
UNGARIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020671,
ROMANIA

(540)

VALDOR

(531) Clasificare Viena:
25.03.01; 11.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
29. Carne de pasăre de curte și carne de porc
refrigerate și congelate rapid pasăre întreagă
de curte refrigerată sau congelată rapid cu sau
fără măruntaie și produse din carne de pasăre
de curte tăiate: carne de pasăre de curte sau
carne de porc murată și/sau condimentată și/
sau marinată, tratată termic sau netratată termic,
prăjită, gătită, refrigerată sau congelată rapid:
carne de pasăre de curte sau carne de porc
refrigerată sau congelată rapid acoperită cu un
înveliș ce conține condimente, aditivi pe bază
de cereale și o combinație a acestora: carne

de pasăre sau carne de porc tratată termic
sau netratată termic, prăjită, gătită, refrigerată
sau congelată rapid, acoperită și/sau umplută
cu condimente și alte substanțe de origine
vegetală și/sau animală: mâncăruri preparate
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, preparate alimentare
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, produse din carne de
pasăre de curte sau carne de porc refrigerate,
congelate rapid, pane sau nepane, umplute sau
neumplute, pregătite sau gata de gătit, produse
procesate preparate din sau care conțin carne
de pasăre de curte sau carne de porc, produse
tip cârnați roșii precum parizer, cârnat vienez
(vienna sausage), cârnați saveloy (saveloys) și
cârnați frankfurter pe bază de carne de pasăre
de curte sau carne de porc, mezeluri, șuncă,
ficat, pastă de ficat, cârnați semiuscați și uscați,
salamuri și produse din maț natural și artificial,
conținând carne de pasăre de curte sau carne
de porc, produse din carne de pasăre de curte
și de porc, sterilizate, produse din carne de
pasăre de curte și de porc, liofilizate, extracte din
carne, carne în aspic, carne conservată, supe,
supa tip bouillon (bouillon), concentrate de supă
tip bouillon (bouillon concentrates), preparate
pentru supa tip bouillon, bacon, burtă: carne
sărată, măduvă de animale de uz alimentar,
păsări de curte, nu vii preparate făcute din
preparate de grăsimi de came de pasăre de curte
și carne de porc și amestecuri, carne de pasăre
de curte. carne de porc, cu sau fără condimente,
în ulei vegetal, în special ulei de floarea soarelui
și ulei de măsline, produse din carne de pasăre
de curte, de porc, tratate termic sau netratate
termic, în recipiente, conservate, tăiate cubulețe
sau întregi, ouă.
30. Sandvișuri.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01963
(151) 18/03/2022
(732) FLORIN-CRISTIAN CÎMPEANU,

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 1, BL.
34, SC. 1, ET. 1, AP. 6, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
MIHAI ZĂRAFU, STR. POIANA
CU ALUNI NR. 3, BL. 10, SC.
1, ET. 5, AP. 21, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

e-kebap
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei nr.
1019623/14.07.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: “kebap”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii oferite de restaurant, servicii de bar,
restaurant, fast-food, shaormerie, cafenea,
catering, lounge, self-service restaurant, snack-
bar, rotiserie, berărie, servicii de bucătar
personal, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele 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, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2022 02022
(151) 21/03/2022
(732) H2O DIVE&FUN SRL, STR. ION

BAIULESCU NR.80-82, SECTOR 5,
BUCURESTI, 052034, ROMANIA

(540)

H2O Dive&Fun
Samothraki dive center

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

nr. 1019922/18.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: “Samothraki” şi "dive center".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 02.01.15;
23.05.11

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

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

───────

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
2035C), gri (Pantone 420C), negru
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(210) M 2022 02032
(151) 22/03/2022
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

GHIZILOR SI LIDERILOR
MONTANI CARPATI, STR. LUDOŞ,
NR.5, BL.52, SC.C, AP.30, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, 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)

SOCIETATEA GHIZILOR
ŞI LIDERILOR MONTANI

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

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1020221 din
data 21.07.2022 solicitantul nu revendică un

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
01.01.01; 26.01.01; 26.11.02; 06.01.02;
14.07.06

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

39. Servicii de ghid turistic (transport), servicii de
ghizi și informații turistice (transport), organizare
de circuite turistice cu ghid, organizare de
plimbări turistice cu ghid, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, servicii de
organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice, organizare de excursii, organizare de
excursii pentru turiști, organizări de circuite
turistice, organizare de expediții, organizare de
rute turistice, coordonare de tururi turistice,

servicii de transport pentru excursii turistice,
servicii de consultanță și informații pentru
călătorii, furnizare de informații pentru turiști
despre excursii și tururi de oraș, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii de o zi.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive și de recreere,
organizare de tururi ghidate, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, servicii oferite de cluburi de agrement
cu instalații sportive, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, instruire profesională,
demonstrații în scop de instruire, organizare
de seminare de instruire, organizarea de
cursuri de instruire pentru turiști, organizare de
activități recreative, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de excursii pentru divertisment,
publicare de ghiduri, hărți de călătorie, registre
cu orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, publicare de jurnale, servicii de
agrement, servicii de informare despre activități
recreative, servicii recreative legate de drumeții
și camping.

───────

(210) M 2022 02052
(151) 23/03/2022
(732) HWI INNOVATIVE TECHNOLOGY

S.R.L., STR. LIVIU REBREANU
NR. 33, BL. M14, SC. 3, ET. 2,
AP. 49, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KETOVIO ANALOGI
AMINOACIZI ESENTIALI

drept exclusiv asupra denumirii: "CARPAŢI”.
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(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.16; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.12

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2022 02137
(151) 25/03/2022
(732) DOM VISTA MEDICAL S.R.L.,

STR. MOLIERE NR. 8A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOM VISTA MEDICAL
REȚEAUA TA PRIVATĂ DE

LABORATOARE MEDICALE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1021812 din data

09.08.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: REȚEAUA TA

PRIVATĂ DE LABORATOARE MEDICALE.

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 03.11.03; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 26.11.13

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 02200
(151) 29/03/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94, BL. 14
A, SC. 4, ET. 2, AP.127, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COOL ME UP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere fără alcool, băuturi pe bază de
bere.

───────

(210) M 2022 02202
(151) 29/03/2022
(732) S.C. AS BOOTCAMP TRAINING

S.R.L, STR. JUDETULUI NR.9,
BL.20, SC.B, ET.5, AP.56, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CP 640, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Andy Szekely
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#FF0000), gri (HEX #4D4D4D), 
alb (HEX #FFFFFF)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

34

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire,
activități culturale, acreditare (certificare) de
performanțe educaționale, activități sportive și
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri culturale, difuzare de programe de
divertisment preînregistrate, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, coaching personal (formare), asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coaching sportiv, antrenament și
coaching în dezbateri politice, organizarea de
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
seminarii educative, organizare de seminarii,
realizarea de seminarii, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii și congrese, organizare
de seminarii și conferințe, desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea de seminarii în scopuri
recreative, organizarea de seminarii în domeniul
publicității, organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de seminarii referitoare
la instruire, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii pe teme
recreative, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, desfășurare de seminarii de
instruire pentru clienți, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, organizare de seminarii în
materie de formare, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, desfășurare
de seminarii didactice privind administrarea
timpului, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,

seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, seminarii educative în materie
de proceduri de investigare, organizare de
seminarii instructive referitoare la organizarea
timpului, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, 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, editare video, servicii
de editare, editare de publicații, editare de
filme (fotografice), editare de casete audio,
servicii de editare computerizată, editare de texte
scrise, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, editare de cărți și recenzii,
publicare și editare de cărți, servicii de editare de
muzică, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii de
editare audio și video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare și editare de materiale
tipărite, productie de podcasturi, producţie de
podcast-uri, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, administrarea
serviciilor educaționale, antrenament (instruire),
academii (educație), asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, servicii oferite de
ateliere de formare, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea de
certificate de absolvire, certificare cu privire
la acordarea de premii în domeniul educației,
consiliere în carieră (educație), coordonare
de cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel
de învățământ secundar, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
afacerilor, coordonare de cursuri de instruire
în domeniul științei, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru tineri
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și adulți, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri, coordonare
de conferințe de afaceri, consultanță în materie
de formare, consultanță în materie de fitness,
coordonare de ateliere de pregătire profesională,
coordonare de ateliere educative în domeniul
afacerilor, consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, cursuri de
exerciții în grup, cursuri de formare avansată,
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru profesioniștii din domeniul
sănătății, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de evenimente educative,
cursuri de nutriție (nemedicale), cursuri de
introspecție și cunoaștere de sine (instruire),
cursuri de instruire în tabere educative,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, cursuri de instruire scrise,
cursuri de instruire privind sănătatea, cursuri
de instruire privind menținerea formei fizice,
furnizare de cursuri de formare profesională,
cursuri educative în domeniul finanțelor, cursuri
de tehnici de meditație, cursuri de pregătire în
domeniul managementului, cursuri de pregătire
în domeniul finanțelor, cursuri de pregătire în
domeniul cercetării și dezvoltării, demonstrații în
scop de instruire, cursuri în domeniul investițiilor,
prin corespondență, cursuri în domeniul
investițiilor personale, prin corespondență,
cursuri în cadrul taberelor educative, cursuri prin
corespondență (învățământ la distanță), cursuri
prin corespondență, cursuri pentru îngrijirea
corporală, cursuri pentru dezvoltarea abilităților
de consultanță, cursuri lingvistice, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație vocațională pentru tineri, educație,
difuzare de materiale educative, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, formare
complementară, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile profesionale,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborare de cursuri de
instruire și de examene, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională referitoare la siguranța
personală, formare privind sănătatea și starea
de bine, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităților,

furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la educație și
instruire, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de
instruire în materie de tehnici de comunicare,
furnizarea de informații în materie de educație,
informații în domeniul educației, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de instruire
online, instruire în domeniul administrării
afacerilor, instruire în abilități în afaceri,
instruire educativă, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare și conducere de conferințe educative,
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, organizarea și conducerea de
workshop-uri.

───────
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(210) M 2022 02207
(151) 29/03/2022
(732) ANDREI SFIRAIALA, STR.

CALCARULUI NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOMENIILE DUMBRAVA
PERSEVERAMUS IN
TRADITIONE DEALU

MARE - TOHANI D.O.C.
EST 2021 SMALL BATCH

(531) Clasificare Viena:
02.07.15; 02.01.13; 06.07.25; 06.19.07;
06.19.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealu Mare Tohani.

───────

(210) M 2022 02271
(151) 31/03/2022
(732) STELIAN-ION DODOI, STR.

NICOLAE BALCESCU NR. 26,
BL. 50, SC. A, AP. 4, JUDETUL
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MASTER BARBER
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1023019/23.08.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”MASTER BARBER”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06

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

3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte și părți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(591) Culori revendicate: gri (HEX #383838),
roșu (HEX #BB4F4F), maro (HEX
#AD9574), alb (HEX #F1F0EB)
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(210) M 2022 02293
(151) 31/03/2022
(732) ELENA-NARCISA MARGARIT,

STR. COSTACHE MARINESCU
NR. 21, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ETAJ
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPS SMART
PROJECT SOLUTIONS

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1020912/28.07.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

„SMART”, „PROJECT” şi „SOLUTIONS”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

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

9. Aplicații software, software pentru aplicații
web și servere, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, aplicații de birou
și de întreprindere, descărcabile, programe
pentru calculatoare înregistrate și descărcabile,
programe de calculator înregistrate și
descărcabile, programe pentru prelucrarea
datelor înregistrate și descărcabile, programe
de stocare de date, programe informatice
utilitare pentru gestionarea fișierelor, programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date, programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea și căutarea în bazele de date
online, programe de calculator pentru aspecte
financiare, programe de calculator pentru

gestiunea proiectelor, programe înregistrate
de operare pe calculator, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze de
date, software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software pentru
contracte inteligente.
41. Instruire, educație și instruire, organizare
cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul managementului general,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul în afaceri.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, proiectare, dezvoltare și
implementare de software, implementarea de
programe de calculator în rețele, dezvoltare
de software, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare și întreținere de software de
calculator, consultanță tehnologică, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, servicii de consultanță în materie de
proiectare de software de calculator, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță în
domeniul software-ului de calculator, consultanță
în domeniul rețelelor și aplicațiilor pentru
cloud computing, consultanță în domeniul
informaticii, consultanță profesională privind
calculatoarele, servicii de consultanță pentru
software, analiza sistemelor informatice, servicii
de analiză a programelor de calculator,
asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, elaborare de software, elaborare
de programe de calculator pentru analize și
rapoarte comerciale, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, elaborare de programe pentru calculator
și întreținere de programe informatice, elaborare
de programe pentru calculator în domeniul
medical, servicii de raportare de specialitate în
domeniul tehnologiei, evaluarea performanțelor
sistemelor computerizate raportate la un sistem
de referință, stocare electronică de dosare
medicale, evaluarea performanțelor privind
procesarea datelor raportate la un sistem de
referință, instalarea de programe.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru, 
grideschis
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(210) M 2022 02337
(151) 01/04/2022
(732) CHANDELLE ART S.R.L., STR.

ARDEALULUI NR. 13, IMOBILUL
C2, SAT FĂGĂRAŞU NOU, JUDEȚ
TULCEA, COMUNA TOPOLOG,
827223, TULCEA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ PFA,
STR. PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

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

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1021633 din
data 05.08.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: Chandelle.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.04.07

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

4. Aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
ceară combustibilă, ceară de albine folosită
la fabricarea lumânărilor, fitiluri, fitile pentru
lumânări, elemente decorative pentru iluminarea
pomului de Crăciun (lumânări), fitiluri de
lampă, fitiluri pentru iluminat, lumânări, lămpi
cu lumânare, lumânări (iluminat), lumânări
cu aromă de mosc, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări parfumate, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, lumânări pe

bază de seu, lumânări pentru absorbirea
fumului, lumânări pentru masă, lumânări pentru
morminte, neelectrice, lumânări în cutii metalice,
lumânări în formă de fructe, lumânări și fitiluri
pentru iluminat, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări
plutitoare, lumânări tip pastilă, lumânări utilizate
pentru decorarea torturilor, lumânări utilizate
pentru iluminare pe timp de noapte, lumânări
votive, torțe pentru grădină, ceară de albine,
lumânări pentru biserici, lumânări și fitiluri
de lumânări pentru iluminat, lumânări pentru
iluminare nocturnă, ceară pentru fabricarea de
lumânări, lumânări pentru pomul de Crăciun.
35. Servicii de comerț online și offline cu
lumânări, lumânări parfumate și parfumuri
pentru cameră, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata și
servicii de vânzare online în legătură cu:
aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
ceară combustibilă, ceară de albine folosită
la fabricarea lumânărilor, fitiluri, fitile pentru
lumânări, elemente decorative pentru iluminarea
pomului de Crăciun (lumânări), fitiluri de
lampă, fitiluri pentru iluminat, lumânări, lămpi
cu lumânare, lumânări (iluminat), lumânări
cu aromă de mosc, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări parfumate, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, lumânări pe
bază de seu, lumânări pentru absorbirea
fumului, lumânări pentru masă, lumânări pentru
morminte, neelectrice, lumânări în cutii metalice,
lumânări în formă de fructe, lumânări și fitiluri
pentru iluminat, lumini de Crăciun (lumânări),
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări
plutitoare, lumânări tip pastilă, lumânări utilizate
pentru decorarea torturilor, lumânări utilizate
pentru iluminare pe timp de noapte, lumânări
votive, torțe pentru grădină, ceară de albine,
lumânări pentru biserici, lumânări și fitiluri
de lumânări pentru iluminat, lumânări pentru
iluminare nocturnă, ceară pentru fabricarea de
lumânări, lumânări pentru pomul de Crăciun.

───────

(591) Culori revendicate: maro închis(HEX
#8a4e39, HEX #c47a38), maro deschis
(HEX #ebbf77), negru (HEX #000000)
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STR MORII, NR 1, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA COPACENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ilfov City Imobiliare
Intotdeauna acolo pentru tine

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

nr. OSIM 1022939/23.08.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: ”Ilfov”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 16.03.17

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

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

36. Achiziție de proprietăți imobiliare pentru
terți (afaceri imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare în numele terților (afaceri imobiliare),
achiziții de terenuri pentru închiriere (afaceri
imobiliare), acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență
în materie de achiziții și interese financiare
în domeniul imobiliar, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, furnizare de informații
privind piața proprietăților (imobiliară), furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de locuințe permanente, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea

pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de locuințe (apartamente), servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj financiar în domeniul imobiliar, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de localizare de
apartamente pentru terți (cazare permanentă),
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii de
management în construcții, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții de
structuri temporare.

───────

(210) M 2022 02354
(151) 04/04/2022
(732) CARMEN ANDREEA FANARAGIU,
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(210) M 2022 02394
(151) 04/04/2022
(732) EAD.RO INTERACTIVE SRL, BD.

NICOLAE BALCESCU NR.17A,
ET.1, BIROU 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR.144, BL.ST2,
SC .B, AP.46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

POVEŞTILE BURSEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 21.01.13; 29.01.04

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de brokeraj financiar, servicii de brokeraj
privind instrumentele financiare, servicii de
brokeraj pe piețele financiare, servicii de
brokeraj pentru intermedierea finanțării de
către alte instituții financiare, management
financiar, analiză financiară, estimări financiare,
consiliere financiară, investiții financiare,
informații financiare, asistență financiară,
previziuni financiare.

───────

(210) M 2022 02447
(151) 06/04/2022
(732) AUTO-MOTO BANEASA S.R.L.,

STR. MĂNĂSTIRII NR. 14,
CAMERA NR. 1, JUD. ILFOV,
CIOLPANI, 077050, ILFOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.08; 26.11.14; 18.01.05; 18.01.09;
18.07.01

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

41. Activități de instruire, servicii de educație,
servicii de pilotaj, servicii de predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru inchis adresei înregistrată cu nr. OSIM 1020162 din

data 20.07.2022 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Băneasa”.
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(210) M 2022 02452
(151) 06/04/2022
(732) CONSULTIA SRL, STR.

FAGURULUI, NR. 64T, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

iPM Scoala Modeling

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Servicii de impresariat pentru manechine,
managementul activităților de impresariat
artistic, administrare a afacerilor pentru
manechine, servicii de agenții de modele, servicii
de agenții de modele în scopuri publicitare,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, furnizare de modele în
scopuri publicitare, servicii de agenții de modele
pentru promovarea vânzărilor, management
pentru modele, servicii ale unei agenții de
modele, în special plasarea de artiști, în
special modele fotografice, manechine și modele
publicitare, în special pentru producția de
fotografie, film și televiziune, servicii ale unei
agenții de modeling în scopuri artistice, precum
și modeling în scopuri culturale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale, servicii de
educatie si instruire oferite de o scoala de
modeling, organizarea de cursuri în domeniul
modeling (instruiri), organizarea de cursuri de
formare in domeniul modei si modelingului,
formare în domeniul modei, modelingului,
machiajului și al tendințelor în modă, coaching

personal al modelelor, servicii ale agențiilor de
modele pentru artiști, organizarea de prezentări
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de modeling în scopuri de
divertisment, servicii de modeling cu scop
recreativ, organizarea de spectacole de modă
pentru divertisment, prezentarea de spectacole
live, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat).

───────

(210) M 2022 02483
(151) 07/04/2022
(732) CONCEPT SHOP ONLINE S.R.L.,

SAT GEAMĂNA, STR. TEILOR
NR. 24, BL. C1, ET.2, AP.12,
JUD. ARGEȘ, COMUNA BRADU,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL
1, BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

LENJERII Deosebite
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1023174/25.08.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”LENJERII Deosebite”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.05; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.07; 27.05.17; 01.07.06;
26.01.03; 26.01.18

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

(591) Culori revendicate: mov (HEX #1f1e4a),
auriu (HEX #dda729), alb (HEX #ffffff)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Perne, perne umplute, perne decorative,
perne pentru bebeluși, perne pentru scaune,
șine pentru perdele de duș, huse matlasate
pentru saltele, huse adaptate pentru mobilier,
huse matlasate de saltele.
24. Huse pentru pilote și plăpumi, pilote cu puf
de gâscă, pilote din puf de gâscă (plăpumi),
pilote (plăpumi din puf de gâscă), huse pentru
perne, țesături matlasate (lenjerii), lenjerii din
frotir, saci de dormit (lenjerii), lenjerii de pat
cu falduri, lenjerii de pat cu volane, materiale
textile pentru confecționarea lenjeriilor, huse
(lenjerii) și pături pentru pat, lenjerii de pat și
fețe de mese, lenjerii de pat din material textil
nețesut, cuverturi, cuverturi matlasate, cuverturi
tricotate, cuverturi pentru pătuțuri, cuverturi
pentru canapea, cuverturi pentru pat, cuverturi
pentru canapele, cuverturi de pat matlasate,
cuverturi de pat căptușite, pături de lână,
pături tip pled, pături pentru pătuțuri, cuverturi
pentru paturi, pături pentru picnic, pături pentru
bebeluși, pături de înfășat, pături de bumbac,
pături de picnic, prosoape, prosoape de baie,
prosoape de mâini, prosoape de față, prosoape
pentru copii, prosoape de plajă, perdele de duș
din material plastic, perdele din plastic pentru
cabine de duș, perdele de duș din materiale
textile sau din materiale plastice, țesături pentru
decorațiuni interioare, huse de protecție pentru
saltele și piese de mobilier, huse pentru saltele,
prosoape cu glugă, prosoape pentru față,
prosoape mari de baie, baldachine pentru paturi,
cuverturi matlasate pentru paturi, pături pentru
nou-născuți, pături matlasate (așternuturi de
pat), huse pentru scaune, huse pentru saltea,
huse pentru fotolii puf, fețe de masă, fețe de
masă plastice, mușama (fețe de masă), fețe de
masă de damasc, fețe de masă din materiale
textile, fețe de pernă, fețe de pernă (fețe de
pernă tip plic), cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv)
elastic, prosoape de bucătărie, prosoape de
bucătărie (materiale textile), șervețele pentru
față din materiale textile, șervețele de toaletă din
materiale textile, prosoape sub formă de turban
pentru uscarea părului.
25. Halate din material textil, halate de baie,
halate de plajă, halate de casă.
27. Covorașe de baie, covorașe de baie din
diatomit, covoare pentru duș, covoare pentru
ușă, covoare pentru hol, covoare, carpete și
preșuri, covoare și mochete (textile).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne umplute, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu perne decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perne pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne pentru scaune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șine pentru perdele de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
matlasate pentru saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse adaptate pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse matlasate de saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru pilote și plăpumi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pilote cu puf de gâscă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pilote din puf de gâscă (plăpumi), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pilote
(plăpumi din puf de gâscă), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru perne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țesături matlasate (lenjerii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lenjerii din frotir,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu saci de dormit (lenjerii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lenjerii de pat
cu falduri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lenjerii de pat cu volane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale textile pentru confecționarea lenjeriilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse (lenjerii) și pături pentru pat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lenjerii
de pat și fețe de mese, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lenjerii de pat din
material textil nețesut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuverturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuverturi
matlasate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuverturi tricotate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuverturi pentru
pătuțuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuverturi pentru canapea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuverturi
pentru pat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuverturi pentru canapele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuverturi de
pat matlasate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuverturi de pat căptușite, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pături
de lână, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pături tip pled, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pături pentru pătuțuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuverturi pentru paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pături pentru picnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pături pentru bebeluși, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu pături de înfășat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pături de bumbac, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pături de picnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
prosoape, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prosoape de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu prosoape de mâini,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prosoape de față, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prosoape pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prosoape de plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perdele de duș din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perdele din plastic pentru cabine
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perdele de duș din materiale textile
sau din materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături pentru
decorațiuni interioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse de protecție
pentru saltele și piese de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru saltele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prosoape cu glugă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu prosoape
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prosoape mari de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baldachine
pentru paturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuverturi matlasate pentru paturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pături pentru nou-născuți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pături matlasate
(așternuturi de pat), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru scaune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru saltea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru fotolii puf,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fețe de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fețe de masă plastice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mușama
(fețe de masă), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fețe de masă de damasc, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fețe de
masă din materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fețe de pernă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fețe de pernă (fețe de pernă tip plic),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu prosoape
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prosoape de bucătărie (materiale
textile), servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu șervețele pentru față din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șervețele de toaletă din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prosoape sub formă de turban
pentru uscarea părului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu halate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu halate
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu halate de plajă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu halate
de casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu covorașe de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu covorașe
de baie din diatomit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare pentru duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covoare pentru ușă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare pentru hol,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
covoare, carpete și preșuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu covoare și mochete
(textile), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perne umplute,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu perne decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu perne pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perne pentru scaune, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu șine
pentru perdele de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse matlasate
pentru saltele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse adaptate pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse matlasate de saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru pilote și plăpumi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pilote cu puf de gâscă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pilote din
puf de gâscă (plăpumi), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pilote (plăpumi
din puf de gâscă), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
perne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu țesături matlasate (lenjerii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lenjerii din frotir, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu saci de dormit (lenjerii),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lenjerii de pat cu falduri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lenjerii de pat cu volane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
textile pentru confecționarea lenjeriilor, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse (lenjerii) și pături pentru pat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lenjerii de pat și fețe de mese, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lenjerii de pat din material textil nețesut, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cuverturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cuverturi matlasate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cuverturi tricotate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cuverturi pentru
pătuțuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cuverturi pentru canapea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cuverturi pentru pat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cuverturi pentru
canapele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cuverturi de pat matlasate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cuverturi de pat căptușite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pături de lână, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pături tip pled, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pături pentru pătuțuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cuverturi
pentru paturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pături pentru picnic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pături pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pături de
înfășat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pături de bumbac, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pături de picnic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prosoape, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prosoape de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prosoape de
mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu prosoape de față, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prosoape pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prosoape de
plajă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perdele de duș din material
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perdele din plastic pentru cabine
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perdele de duș din materiale
textile sau din materiale plastice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
țesături pentru decorațiuni interioare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse de protecție pentru saltele și piese
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu huse pentru saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu prosoape cu glugă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prosoape pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu prosoape mari de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baldachine pentru paturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cuverturi
matlasate pentru paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pături pentru
nou-născuți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pături matlasate (așternuturi
de pat), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru scaune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru saltea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
fotolii puf, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fețe de masă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fețe de masă plastice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mușama (fețe de
masă), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fețe de masă de damasc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fețe de masă din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fețe de pernă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fețe de pernă (fețe de
pernă tip plic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cearșafuri (cearceafuri) cu
(tiv) elastic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prosoape de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prosoape de bucătărie (materiale
textile), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șervețele pentru față din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șervețele de toaletă din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu prosoape sub formă de turban
pentru uscarea părului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu halate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
halate de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu halate de plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
halate de casă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covorașe de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
covorașe de baie din diatomit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu covoare
pentru duș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covoare pentru ușă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu covoare pentru hol, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu covoare, carpete
și preșuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covoare și mochete (textile).

───────

(210) M 2022 02492
(151) 08/04/2022
(732) MAPPIN & WEBB LIMITED,

AURUM HOUSE 2 ELLAND ROAD,
LEICESTER, LE3 1TT, LEICESTER,
MAREA BRITANIE

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

WATCHES OF
SWITZERLAND SINCE 1924

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01

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

14. Bijuterii, ceasuri portabile sau purtabile
(ceasuri), ceasuri neportabile (ceasornice),
ceasuri si dispozitive pentru masurarea timpului,
ceasornice si instrumente pentru masurarea
timpului, mecanisme pentru intoarcerea
ceasurilor (bobinatoare de ceasuri), cutii de
ceas, portofele de ceas, toate produsele
mentionate anterior fiind fabricate în Elveția.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul din
magazine cu amanuntul, din magazine din
interiorul magazinelor, din magazine pop-
up si/sau servicii de vanzare cu amanuntul
online, toate in legatura cu bijuterii, ceasuri
portabile sau purtabile (ceasuri), ceasuri
neportabile (ceasornice), ceasuri si dispozitive
pentru masurarea timpului, mecanisme pentru
intoarcerea ceasurilor (bobinatoare de ceasuri),
portofele de ceas, cutii de ceas, ceasornice
si instrumente pentru masurarea timpului,
piese si accesorii pentru toate produsele
mentionate anterior toate fiind fabricate în

Elveția, furnizare de informatii, consiliere si
asistenta in legatura cu selectia unor astfel de
bunuri, operarea de programe de recompense
pentru clienti, programe de fidelizare a clientilor,
managementul de magazin cu amanuntul.

───────

(210) M 2022 02523
(151) 08/04/2022
(732) COMUNA SPULBER, SAT

SPULBER, JUD. VRANCEA,
COMUNA SPULBER, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU, NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUCIUM
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicatăă, conform adresei nr.
1020046/19.07.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: “BUCIUM”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 22.01.08;
03.04.13; 26.04.12

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

15. Instrumente muzicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata, amănuntul şi on-line,
servicii de agenţii de import-export.

(591) Culori revendicate: alb, maro, rosu,
auriu
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 02581
(151) 12/04/2022
(732) ASOCIATIA ALFABETUL

SCRIPOR, STR. MIHAI VELICIU
NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CINĂ PE ÎNTUNERIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.09

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

35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
administrarea afacerii, organizarea afacerii,
publicarea și scrierea de texte publicitare, servicii
de vânzare bilete la evenimente.
41. Educație, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea de evenimente,
traducere și interpretare, servicii educative,
predare/servicii educaționale/servicii de
instruire.

───────

(210) M 2022 02585
(151) 12/04/2022
(732) MISCAREA NATIONALA PENTRU

APARAREA DREPTURILOR
OMULUI (MNADOR - TIMISOARA
- ORAS MARTIR), P-TA BISERICII,
NR. 4A, AP. 5, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M.N.A.D.O.R. TIMIȘOARA
ORAȘ MARTIR

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.05.01; 05.03.11

clase:
45. Consiliere juridică, servicii de informații
juridice, servicii de mediere juridică, servicii
de anchete juridice, consiliere și reprezentare
juridică, asistență juridică la întocmirea
contractelor, servicii juridice în domeniul
imigrației, furnizare de informații cu privire la
drepturile omului.

───────

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

cu nr. OSIM 1021499 din data 04.08.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "TIMIȘOARA" și "ORAȘ MARTIR”.
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(210) M 2022 02589
(151) 12/04/2022
(732) ASOCIATIA GEROS, STR.

MIRCEA CEL BATRAN, NR. 41,
BL. 50, SC. C, AP. 11, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500193,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ORCHESTRA'S CONDUCTOR
democratic competition

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.15

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

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

───────

(210) M 2022 02674
(151) 14/04/2022
(732) IONUȚ DOLĂNESCU, STR.

CAIMATEI NR. 12, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

MARIA CIOBANU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, aplicații
software descărcabile care permit accesul la
muzica interpretată de un artist, fişiere de
muzică descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, publicaţii electronice,
descărcabile, holograme, tonomate, muzicale/
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
podcasturi descărcabile.
35. Servicii de rezervare a angajamentelor
pentru artiști interpreți, managementul
activităților de impresariat artistic, promovare
de concerte muzicale, promovare de festivaluri
muzicale, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de comerț cu amănuntul online de
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, servicii
de comerț cu amănuntul de discuri de vinil,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, servicii de comerț cu ridicata
de discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale.
41. Divertisment, activităţi culturale, organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea de festivaluri, servicii de disc
jockey, furnizarea de concerte, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, servicii de
karaoke, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, compunerea de melodii,
culegerea de melodii populare (servicii de
educație și/sau divertisment), furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
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de spectacole, prezentarea prestaţiilor live,
producţia de programe radio şi de televiziune,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), educație
muzicală, producere de podcasturi, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți

───────

(210) M 2022 02683
(151) 14/04/2022
(732) SC DIANA SRL, STR. CALEA LUI

TRAIAN NR. 227, JUD. VÂLCEA,
RM-VÂLCEA, 1000, VL, ROMANIA

(540)

din dragoste si
pasiune pentru carne

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.01;
26.11.01

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02702
(151) 03/06/2021
(732) XINDAO B.V, LANGE KLEIWEG

6-28, PAÍSES BAJOS, RIJSWIJK,
2288 GK, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UKIYO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile de uz casnic pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, statui,figurine,
plăci și opere de artă realizate din materiale
precum porțelan, teracotă sau sticlă, incluse
în clasă, articole pentru masa, vase de
gătit și recipiente, sticlă neprelucrată și
semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțămintei, ustensile cosmetice, de igienă și
de îngrijire a frumuseții.

───────

(210) M 2022 02706
(151) 14/04/2022
(732) SC DINAMO 1948 SA, STR.

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE, NR.
7-9, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dinamo București 1948
(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 si 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, distribuitoare automate si
mecanisme pentru aparate cu preplata, case de
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marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton si 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 artisti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
invăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase), caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiza si
cercetare industriala, crearea si dezvoltarea
calculatoarelor si a programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 02709
(151) 14/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI SA,

STR. VLADOIANU, NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, SAT CÂRJOAIA, JUD.
IAŞI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR, NR. 5,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

Tămâioasă
Românească EUFORIA

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

nr.1022036/10.08.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “Tămâioasă Românească”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.01.01; 26.03.03;
29.01.13

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul cotnari.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02711
(151) 14/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI SA,

STR. VLADOIANU NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, SAT CÂRJOAIA,
JUDEȚ IAȘI, COTNARI, 707120,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

Busuioacă de
Bohotin EUFORIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.01.01; 24.17.02;
26.11.01; 26.11.25

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2022 02715
(151) 14/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI SA,

STR. VLADOIANU NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, SAT CÂRJOAIA,
JUDEȚ IAȘI, COTNARI, 707120,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

Fetească Neagră EUFORIA
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr 1022037/10.08.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “Fetească Neagră EUFORIA ”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.01.01; 26.11.01;
26.11.13; 26.03.04; 25.01.05

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

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

(591) Culori revendicate: mov, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

WASH SHOES

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 09.09.01; 11.07.01; 11.07.05;
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(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.
7. Aparate de lustruit pantofii, electrice, mașini
pentru curățat încălțămintea, electrice.
21.  Dispozitive pentru lustruirea cu ceară,
neelectrice, pentru pantofi, tip perii.
37. Reparaţii de tapiţerie, spălarea pantofilor,
întreținerea articolelor din piele, curățare și
reparare.
40. Vopsirea ţesăturilor, vopsirea articolelor din
piele, vopsirea pantofilor, vopsirea materialelor
textile.

───────

(210) M 2022 02729
(151) 15/04/2022
(732) GABRIEL ILASOAIA, STR.

VARFUL DEALULUI NR.65,
JUDETUL IASI, PASCANI, 705200,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Apărătorii Dreptei Credințe
- Calendarul Ortodox Iulian

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

41. Educație religioasă.
───────

(210) M 2022 02723
(151) 14/04/2022
(732) DXV DIVISION SRL, 

B-DUL ALBA IULIA NR.3, 
PARTER, BLOC12, SECTOR 3, 
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov (Hex #46397d),
gri inchis (Hex #383a3c), gri deschis
(Hex #bdbebf), rosu (Hex #e0372e)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

52

(210) M 2022 02740
(151) 15/04/2022
(732) HERBAGETICA SRL, STRADA

FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA

DETRAVENOS AKUT 500
mg Diosmină și Hesperidină

micronizate + Extract
premium Castan-Sălbatic

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

cu nr. OSIM 1022602 din data 18.08.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: 500 mg Diosmină și Hesperidină
micronizate + Extract premium Castan-Sălbatic.

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.24;
24.09.05; 25.01.25; 26.11.02; 26.01.03

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

5. Alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru regimuri alimentare sub
supraveghere medicală.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 02742
(151) 15/04/2022
(732) HERBAGETICA SRL, STRADA

FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA

MENSTROCALM Formulă
premium 9 extracte intense

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
25.01.25; 03.07.24; 24.09.05; 26.11.02

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

5. Alimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice pentru utilizare în nutriția clinică,
alimente pentru regimuri alimentare sub
supraveghere medicală.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb, roșu,
argintiu

(591) Culori revendicate: alb, roz, argintiu,
turcoaz
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(210) M 2022 02787
(151) 21/04/2022
(732) MIRONA MIHAELA RADU, ALEEA

BARAJUL SADULUI NR 3-5, BL
N12-N13, SC B, ET.12, AP 155,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Film O'Clock

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.03.01; 26.04.05

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

41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, ateliere organizate
în scopuri culturale, servicii oferite de
ateliere recreative, servicii oferite de centre
de divertisment, acreditare de competențe
profesionale, acreditare de servicii de educație,
servicii oferite de cinematografe, servicii de
cluburi de fani (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, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de festivaluri
de film, distribuție de filme, divertisment
prin filme, divertisment on-line, divertisment
teatral, divertisment televizat, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
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 clasamente ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de filme nedescărcabile, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, 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 prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețele
online și pe internet, furnizare de informații
despre filme, furnizare de informații on-line
în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizare
de instalații de cinematograf, furnizare de
instalații de cinematografe, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, furnizarea
de servicii de divertisment prin intermediul
filmelor cinematografice, informare în legătură
cu activități culturale, 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 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 evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de festivaluri, organizare de gale, organizare
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de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de webinare,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și prezentare de spectacole,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, prezentare
de filme, pregătirea subtitrărilor pentru filme,
pregătirea programelor de știri pentru difuzare,
prezentare de piese de teatru, prezentări
audiovizuale, prezentări de filme în scopuri
educative, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole, programe de televiziune prin
cablu (programare), proiecție de filme video,
proiecții de filme cinematografice, servicii
culturale, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment sub
formă de filme cinematografice, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de informații prin telefon referitoare
la divertisment, servicii de informații despre
programul filmelor, servicii de maestru de
ceremonii, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
pentru difuzarea de filme cinematografice,
servicii privind ghidul programelor de televiziune,
studiouri cinematografice, servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație), editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, editare video, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare

de servicii de înregistrare video automată,
furnizare de studiouri audio sau video, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, pregătire și producție de
programe de radio și televiziune, înregistrări
de muzică, înregistrări originale, înregistrări pe
benzi video (filmare), producția de muzică,
producție audio și video și fotografie, producție
de divertisment sub formă de înregistrări audio,
producție de master-uri audio, producție de
materiale de divertisment audio, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
producție de materiale video formative, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de înregistrări educative audio și video, producție
de înregistrări master audio, producție de
înregistrări muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
video, producție de podcast-uri, producție
de melodii pentru filmele cinematografice,
producție de prezentări audiovizuale, producție
de programe de televiziune, producție de
televiziune, producție de videouri muzicale,
producții de operă, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
punere la dispoziție de studiouri de înregistrare
video, realizare de programe de divertisment
radiofonic, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către
terți, servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de animație și efecte speciale pentru
filme și video, 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 fotografiere din drone, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de înregistrare, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare video, servicii
de înregistrare și producție audio, servicii de
înregistrări audio, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de înregistrări în studio pentru filme,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de producție de filme,
servicii de producție video, servicii informative cu
privire la filme video, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii pentru
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difuzarea de înregistrări video, servicii pentru
producția de filme cinematografice, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, studiouri
de înregistrare, concerte de muzică în direct,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, demonstrații în direct pentru divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
în direct, interpretare de muzică și canto,
servicii de spectacole în direct, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare de demonstrații de dans, organizare
de festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de reprezentații în direct, organizare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment în direct, organizare
și prezentare de spectacole în direct, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, prezentări de spectacole
în direct, producere de concerte muzicale,
producția de spectacole în direct, producție de
evenimente de divertisment în direct, producție
de spectacole de divertisment cu cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct ale unor trupe rock, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
prestate de muzicieni, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație care cântă muzică vocală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, servicii de
festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale

în direct, servicii de realizare de spectacole
în direct, servicii de reprezentații date de
trupe în direct, organizarea de spectacole
muzicale, organizarea de spectacole muzicale
live, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 02821
(151) 20/04/2022
(732) SILVIU-FLORIAN CROITORU,

STR. SIRET, BL. 52, SC. 2, AP. 21,
JUD. VRANCEA, ADJUD, 330013,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

WILD FISHING
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 301516 din data

10.08.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: WILD FISHING.

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 03.09.01; 03.09.11; 27.05.01

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

22. 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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 02831
(151) 20/04/2022
(732) FELIX GIS SRL, STR. REPUBLICII,

NR. 40, SC. A, AP 18, ET. 5,
JUDEȚ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Cool Ice RIO

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

30. Îngheațate cu arome, înghețată sub formă
de sandviș, șerbeturi (înghețată), amestecuri
pentru șerbeturi, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, gheață comestibilă, gheață
alimentară, amestecuri pentru prepararea
inghetatelor, înghețate cu aromă de ciocolată,
dulciuri înghețate, înghețate și dulciuri, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, dulciuri
înghețate pe băț, prăjituri înghețate, prăjituri din
iaurt înghețate, produse de cofetărie înghețate
sub formă de acadea, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate tip sorbet, înghețată de iaurt
(înghețate), înghețate comestibile de fructe.

───────

(210) M 2022 02848
(151) 20/04/2022
(732) MARINA & SANTIS SRL,

STATIUNEA MAMAIA, JUDEȚUL
CONSTANȚA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

MH MAPAMOND HOLIDAYS
Explore. Dream. Discover.

(531) Clasificare Viena:
01.17.02; 01.05.23; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.13

clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, organizare și coordonare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, organizarea întâlnirilor de afaceri,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, administrare a
afacerilor pentru hoteluri din stațiuni turistice,
administrație comercială, consultanță în afaceri,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de

(591) Culori revendicate: alb, bej, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, 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, publicare
de materiale publicitare online, publicitate radio
și de televiziune
39. Servicii de turism privind organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, 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
furnizate de agenții de transport, servicii de
agenții de voiaj pentru călătorii cu omnibuzul,
agenții de rezervare a călătoriilor, rezervări
prin agenții de tururi de oraș, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de
agenții pentru călătorii cu avionul, servicii
de rezervare oferite de agenții de închirieri
de mașini, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizarea de excursii, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de excursii
și croaziere, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, organizare de
excursii, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de organizare de excursii
pentru turiști, organizare de excursii incluse în
pachetele de vacanță, organizare și rezervare
de excursii, organizare de croaziere, organizare
de tururi, organizare de zboruri, organizare de
expediții, organizarea de călătorii, organizare
de rute turistice, organizarea transportului cu
taxiul, organizarea transportului de pasageri,
organizare de călătorii de afaceri, organizare de

călătorii cu avionul, organizare de călătorii în
străinătate, organizare de călătorii cu autocarul,
organizare de călătorii și croaziere, organizare
și intermediere de călătorii, organizare de
călătorii de vacanță, organizarea transportului de
pasageri cu vapoare, organizarea transportului
de pasageri cu avionul, servicii pentru
organizarea transportului de călători, organizare
și realizare de vizite turistice, organizarea de
călătorii, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de circuite și vizite turistice,
organizarea închirierii de vehicule, organizare și
rezervare de croaziere, organizare și rezervare
de călătorii, agenți pentru organizarea de
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, serviciile de agenție
pentru organizarea de circuite turistice.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de cazare, servicii ale agențiilor de
rezervare de locuri de cazare (time-share),
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții pentru
rezervarea cazării pe timpul călăloriilor, oferite
călătorilor, organizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
pentru evenimente, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
vacanțe, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de agenție de închiriere de locuri de
cazare (time-share), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare pentru vacanțe, agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare de
cazare pentru turiști, servicii de cazare în stațiuni
turistice, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, rezervare
de locuri de cazare la hoteluri, rezervare de
locuri de cazare pentru vacanțe, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, organizare de
locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
rezervare de cazare la hotel, rezervări de spații
de cazare temporară, rezervare pe internet de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

58

cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de informații pe internet
despre cazare, servicii de touroperatori pentru
rezervarea de cazare temporară, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, servicii de rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, servicii de rezervare
a locurilor de cazare (time-share), servicii
furnizate de o agenție pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii contractuale de
alimentație, servicii de restaurante fast-food,
servicii de fast food la pachet, servicii oferite
de fast-fooduri, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2022 02856
(151) 21/04/2022
(732) ROMARIS SRL, BD.TOMIS

NR.50, 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)

Felix Residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.03

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), rezervare de cazare la
hotel, servicii de cazare pentru reuniuni,

furnizare de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare în stațiuni turistice, închirieri de spații
de cazare temporară, organizare și furnizare
de cazare temporară, servirea preparatelor
culinare, servicii alimentatie publica.

───────

(210) M 2022 02860
(151) 21/04/2022
(732) SAHPROD METEOR SRL,

SAT FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SULTAMINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
preparate, pastă de tomate și bulion, jeleuri,
gemuri și compoturi.
30. Sosuri (mirodenii), ketchup, muștar.

───────

(591) Culori revendicate: galben, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02865
(151) 21/04/2022
(732) MANGO TROPICAL SERVICES

SRL, STR. ING. DUMITRU ZOSIMA
NR. 77, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011539, ROMANIA

(540)

NP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.18

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2022 02869
(151) 21/04/2022
(732) LAKE STREET RESIDENCE

S.R.L., ALEEA VOINICULUI,
NR 10, ETAJ 5, AP. 13, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI,
NR 11, BL. F1, SC. C, AP. 26, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOPRA JUPITER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

37. Servicii de construcții.
───────
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(210) M 2022 02882
(151) 21/04/2022
(732) L&S MANAGEMENT SYSTEM

S.R.L, B-DUL MARASTI, NR.59,
HALA CONFECTII INDUSTRIALE
IN CADRUL UNIVERSITATII
DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MyLo

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 25.01.09

clase:
43. Servicii de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare pentru evenimente, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, rezervări de spații de
cazare temporară, organizare și furnizare de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, servicii de rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervări la restaurant,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de baruri, servicii ale barurilor,
servicii contractuale de alimentație.

───────

(210) M 2022 02887
(151) 21/04/2022
(732) MIHAI-VIOREL CONSTANTIN,

STR. SCARLATESCU NR.
53, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5 , AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ROMANIA SUSHI CUP
BUCHAREST 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 25.01.25;
11.01.03

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

41. Organizarea de concursuri educative,
certificare de competențe profesionale
(educație), consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, divertisment,
divertisment de tipul turneelor, planificarea,
desfășurarea sau organizarea de concursuri
de preparate culinare cu specific japonez
(divertisment), organizare de turnee de sushi
(divertisment).

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02892
(151) 21/04/2022
(732) DENES KAPUSI, STRADA

BETHLEN GABOR, NR. 48A,
JUDEȚ HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA
DOMOKOS SZEKERES, STRADA
ORBAN BALAZS, NR. 59,
JUDEȚ HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ, BLOC 21, APT. 44, JUDEȚ
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ABC IMPEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.15.02

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

16. Ambalaje de carton, articole din carton și
carton ușor, articole din carton și carton ușor,
imprimate, ambalaje de protecție din carton
și carton ușor, ambalaje de carton imprimate,
recipiente din carton, după specificația clientului,
ambalaje de carton, clasificate după domeniul
de utilizare, cutii din carton pentru sticle de
vin, cutii din carton pentru televizoare, ambalaje
din carton, flexibile, căptușite cu polietilena
(PE), pentru lichide, cutii din carton, cutii din
carton, cu mânere pentru cărat, cutii din carton,
combinate, cutii rotunde sau ovale, din carton
sau carton ușor, cutii din carton, tip carcasă și
sertar, cutii din carton sau carton ușor, cutii din
carton sau carton ușor, cerate, pentru alimente
și băuturi, cutii din carton, lipite, cutii din carton,
cu sigilare la cald, cutii din carton fibrolemnos,
cutii, vase și alte articole din carton ondulat
sau carton ușor ondulat, cutii din carton sau
carton ușor, cu înveliș protector, cutii și lăzi
din carton ondulat dublate în interior, hârtie de

împachetat și materiale de ambalat din hârtie,
produse din hârtie pentru ambalaj, ambalaje din
hârtie transparentă, ambalaje din hârtie cretată,
ambalaje din hârtie stratificată, ambalaje din
hârtie cartonată, ambalaje din hârtie caserata,
cutii din carton pentru eșantioane medicale,
cutii din carton sau carton ușor, pentru stilouri,
cutii din carton pentru flori, cutii din carton
pentru expedieri poștale, cutii din carton pentru
articole de îmbrăcăminte, cutii din carton pentru
pantofi, cutii din carton pentru mașini automate
de umplere și ambalare, cutii din carton pentru
produse cosmetice, cutii din carton sau carton
ușor, pentru industria farmaceutică, cutii de
prezentare din carton sau carton ușor, cutii
din carton sau carton ușor, pentru camere
video și accesorii, cutii din carton fibrolemnos
pentru industria farmaceutică, saci și sacoșe din
hârtie, pentru ambalare, saci din hârtie cerată
transparentă, ambalaje, din hârtie și carton,
pentru produse alimentare, cutii din carton sau
carton ușor, pentru industria alimentară, cutii din
carton sau carton ușor, pentru livrări de pizza,
cutii din carton fibrolemnos pentru industria
alimentară.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
publicitate și publicitate online pentru produsele
din domeniul de activitate, servicii publicitare,
de marketing și promoționale, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, servicii de asistență
comercială, 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, toate aceste servicii
în legătură cu: ambalaje de carton, articole din
carton și carton ușor, articole din carton și carton
ușor, imprimate, ambalaje de protecție din carton
și carton ușor, ambalaje de carton imprimate,
recipiente din carton, după specificația clientului,
ambalaje de carton, clasificate după domeniul
de utilizare, cutii din carton pentru sticle de
vin, cutii din carton pentru televizoare, ambalaje
din carton, flexibile, căptușite cu polietilena
(PE), pentru lichide, cutii din carton, cutii din
carton, cu mânere pentru cărat, cutii din carton,
combinate, cutii rotunde sau ovale, din carton
sau carton ușor, cutii din carton, tip carcasă și
sertar, cutii din carton sau carton ușor, cutii din
carton sau carton ușor, cerate, pentru alimente
și băuturi, cutii din carton, lipite, cutii din carton,
cu sigilare la cald, cutii din carton fibrolemnos,
cutii, vase și alte articole din carton ondulat
sau carton ușor ondulat, cutii din carton sau
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carton ușor, cu înveliș protector, cutii și lăzi
din carton ondulat dublate în interior, hârtie de
împachetat și materiale de ambalat din hârtie,
produse din hârtie pentru ambalaj, ambalaje din
hârtie transparentă, ambalaje din hârtie cretată,
ambalaje din hârtie stratificată, ambalaje din
hârtie cartonată, ambalaje din hârtie caserata,
cutii din carton pentru eșantioane medicale,
cutii din carton sau carton ușor, pentru stilouri,
cutii din carton pentru flori, cutii din carton
pentru expedieri poștale, cutii din carton pentru
articole de îmbrăcăminte, cutii din carton pentru
pantofi, cutii din carton pentru mașini automate
de umplere și ambalare, cutii din carton pentru
produse cosmetice, cutii din carton sau carton
ușor, pentru industria farmaceutică, cutii de
prezentare din carton sau carton ușor, cutii
din carton sau carton ușor, pentru camere
video și accesorii, cutii din carton fibrolemnos
pentru industria farmaceutică, saci și sacose din
hârtie, pentru ambalare, saci din hârtie cerată
transparentă, ambalaje, din hârtie și carton,
pentru produse alimentare, cutii din carton sau
carton ușor, pentru industria alimentară, cutii din
carton sau carton ușor, pentru livrări de pizza,
cutii din carton fibrolemnos pentru industria
alimentară.
42. Creare și mentinere site web.

───────

(210) M 2022 02902
(151) 26/04/2022
(732) MINIPROD S.R.L., STR. VIDIN

NR. 64, SC. B, AP. 18, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730133, VASLUI,
ROMANIA

(540)

Maestro

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210) M 2022 02911
(151) 30/05/2022
(732) SC PANDA LAB ALLIANCE SRL,

STR.CHEIUL DÂMBOVIȚEI, NR.26,
VILA C3, JUDEȚ ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CARLIGU` LUI GAGIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 03.09.01;
02.01.01; 02.01.23

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

16.  Hârtie şi carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu exceptia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
si mataeriale pentru artisti, pensule, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35.  Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41.  Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.

───────
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(210) M 2022 02914
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON,
WC2R 3LA, GLOUCESTERSHIRE,
MAREA BRITANIE

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

(540)

VUSE BERRY BLEND

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz mdical).

───────

(210) M 2022 02921
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)

VUSE STRAWBERRY ICE

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical).

───────
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(210) M 2022 02924
(151) 26/04/2022
(732) BPI MANAGEMENT CONSULTING

ROMANIA SRL, STR. MIHAI
EMINESCU NR.44-48, ETAJ 1,
AP.4, SECTOR 1, BUCURESTI,
010516, ROMANIA

(540)

BPI Romania

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02930
(151) 26/04/2022
(732) VIRGIL IULIAN MUNTEANU,

BULEVARDUL GHENCEA NR.
24, BLOC C88B, SC. 1, ETAJ 7,
AP. 26, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

infoactual.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.11.05; 24.17.02

clase:
9. Publicații electronice, descărcabile.
16. Produse de imprimerie, fotografii.
35. Publicitate.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.
39. Transport, organizarea de călătorii.
40. Servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02933
(151) 26/04/2022
(732) ANDREEA-ROXANA UNGUR,

CALEA CLUJULUI, NR. 66, APT. 5,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

GODEEA
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#2a52be), galben (Hex #ffcc00)

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02940
(151) 27/04/2022
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

(540)

V VITAMINLABS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2022 02950
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT, NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Cynasine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02959
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT, NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INFLAMIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, negru,
roșu, galben, mov, verde, portocaliu

ȘOSEAUA TAMAȘI, NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2022 02965
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 - 303, VISEU, PORTUGALIA

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

(540)

RETOLISE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02968
(151) 27/04/2022
(732) IRINA RUSU-MACABINSKI, STR.

VALEA IALOMITEI NR. 6, BLOC
C10, SCARA 1, ET.5, APT.32,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061966,
ROMANIA

(540)

Introspective...

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.13; 24.17.02

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

41. Divertisment muzical, spectacole muzicale,
formare muzicală, educație muzicală, editare

muzicală, cursuri de muzică, producția de
muzică, editare de muzică, înregistrări de
muzică, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, coruri de muzică gospel,
organizare de divertisment muzical, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, regizare de
spectacole muzicale, publicare de partituri
muzicale, concerte muzicale pentru radio,
publicare de texte muzicale, închiriere de casete
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de înregistrări muzicale, servicii de
educație muzicală, transcriere muzicală pentru
terți, servicii de biblioteci muzicale, reprezentații
muzicale în direct, publicare de lucrări muzicale,
producție de spectacole muzicale, organizare
de interpretări muzicale, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, servicii
de mixare muzicală, producere de concerte
muzicale, servicii de transcriere muzicală,
servicii de editare de muzică, compunere
de muzică pentru terți, concerte de muzică
în direct, interpretare de muzică și canto,
spectacole cu muzică în direct, servicii de
muzică în direct, publicare de cărți de muzică,
închiriere de instrumente muzicale, servicii
de divertisment muzical animat, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, organizare de
concerte de muzică pop, servicii educaționale cu
privire la muzică, reprezentație de dans, muzică
și teatru, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii de instruire în domeniul muzical,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare de spectacole muzicale în
direct, organizare și coordonare de concerte
muzicale, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, divertisment muzical
oferit de către formații instrumentale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în

(591) Culori revendicate: roz, albastru
deschis, albastru inchis, galben, gri,
negru
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format mp3, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, 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, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, planificarea de piese
de teatru și de spectacole muzicale, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web de pe internet cu
muzică în format mp3, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, 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 muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, producție și coordonare de exerciții
pentru cursuri și programe de muzică, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, selectare și compilare de
muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, 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, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, furnizare de clasificări
pe categorii de vârstă pentru conținut de
televiziune, film, muzică, video și jocuri video,
prezentare de concerte, divertisment de tipul
concertelor, rezervare de bilete la concerte,
închiriere de săli de concerte, organizare și
coordonare de concerte, servicii pentru concerte
de canto, rezervare de locuri la concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
agenții de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de

concerte, productie de podcasturi, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
video, producție de casete video, servicii
de producție video, producție de benzi
video, producție de programe tv, producție
de prezentări audiovizuale, producție de
materiale video, producție de spectacole
scenice, producție de înregistrări audiovizuale,
producție de documentare, producție de
animații, producție de televiziune, producție
de spectacole, producție de filme formative,
producție de reprezentații teatrale, producție
de evenimente sportive, producție de filme
video, producție de desene animate, producție
de documentare cinematografice, producție de
filme cinematografice, producţie de podcast-
uri, servicii de producție de teatru, producție
de spectacole în direct, producție de filme
pentru televiziune, producție de materiale
video formative, servicii de producție de
animație, servicii de producție de filme,
producție de filme video preînregistrate,
producție de spectacole de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
filme cinematografice preînregistrate, producție
de clipuri cinematografice animate, producție
de concursuri de talente, producție de
spectacole de teatru, producție de clipuri grafice
cinematografice, producție de piese de teatru,
producție de spectacole de comedie, producție
de rapoarte privind învățământul, producție de
programe de televiziune, producție de filme
pentru cinematografe, producție de videodiscuri
pentru terți, producție de filme de cinematograf,
producție de spectacole de cabaret, producție de
spectacole și filme, producție de reprezentații pe
scenă, producție de master-uri audio, producție
de înregistrări master audio, producție de filme
în studiouri, productie de filme pe benzi video,
producție audio și video și fotografie, producție
de materiale de divertisment audio, producție
de efecte speciale pentru radio, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
efecte speciale pentru televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
evenimente sportive pentru radio, producție
de melodii pentru filmele cinematografice,
producție de evenimente sportive pentru filme,
producție de filme în scopuri educaționale,
producție de filme pe benzi video, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii de producție de benzi audio, producție
de casete video și videodiscuri, servicii de
înregistrare și producție audio, servicii în
domeniul producției de spectacole, producție de
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înregistrări educative audio și video, producție
de filme în scopuri de divertisment, producție
și prezentare de programe de radio, producție
de spectacole de divertisment cu instrumentiști,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de programe de
divertisment pentru televiziune, producție de
spectacole de divertisment cu cântăreți, servicii
de producție de programe de televiziune,
producție de programe de televiziune prin cablu,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, producție de filme de televiziune
și cinematografice, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de evenimente de divertisment în
direct, producție audio, video și multimedia
și fotografie, producție de evenimente în
domeniul sporturilor electronice, producție de
casete audio în scopuri de divertisment,
producție de divertisment sub formă de casete
video, producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de film pe dvd și cd-
rom, producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, producție
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de seriale de televiziune, producție
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, producție de filme și de filme pe
casete video, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
evenimente în domeniul sporturilor electronice
pentru televiziune, servicii de producție de
divertisment sub formă de materiale video,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, producție de programe de acțiune
în direct și de animație, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de filme pe bandă video și pe
dvd-uri, servicii pentru producție de divertisment
sub formă de emisiuni de televiziune, producție
de spectacole de revistă în fața unui public în
direct, producție de înregistrări audio și video
pe suporturi audio și video, producție de casete
video folosite pentru formarea educațională în
cadrul întreprinderilor, producție de casete video
folosite în cadrul întreprinderilor pentru formarea
educațională privind managementul, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
înregistrare, studiouri de înregistrare, servicii

de înregistrare video, furnizare de echipamente
de înregistrare, furnizare de studiouri de
înregistrare, închiriere de casetofoane redare-
înregistrare, închiriere de aparate de înregistrare
video, închiriere de echipamente de înregistrare
acustică, servicii de înregistrare audio și video,
servicii prestate de studiouri de înregistrare,
închirierea de aparate de înregistrare video,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, editare sau înregistrare de sunete și
imagini, furnizare de servicii de înregistrare
video automată, punere la dispoziție de studiouri
de înregistrare, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, punere la dispoziție de studiouri
de înregistrare video, închiriere de aparate
pentru înregistrare audio și video, închiriere
de aparate pentru înregistrarea de semnale
video, închiriere de aparate pentru înregistrarea
de semnale audio, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, închirierea
studiourilor de înregistrări, închiriere de studiouri
de înregistrări, furnizare de studiouri audio sau
video, servicii ale studiourilor pentru înregistrări
video, servicii de înregistrări în studio pentru
filme, servicii oferite de studiouri pentru repetiții
(înregistrări), închiriere de decoruri pentru
studiouri de televiziune, închiriere de aparatură
de iluminare pentru studiouri de televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrări privind
producerea de discuri audio, închiriere de corpuri
de iluminat pentru studiouri cinematografice
și de film, închirierea de aparatură pentru
iluminarea scenelor de teatru sau a studiourilor
de televiziune, înregistrări originale, închirierea
de înregistrări sonore, servicii de înregistrări
audio, închiriere de înregistrări audiovizuale,
servicii de înregistrări sonore, închiriere de
înregistrări fonografice, înregistrări pe bandă
video, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, înregistrări pe benzi video
(filmare), închiriere de înregistrări pe gramofon,
închiriere de înregistrări sonore și video, servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, închirieri
de filme cinematografice și înregistrări sonore,
închiriere de înregistrări de sunete și imagini,
servicii de înregistrări sonore și video de
divertisment, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, servicii
de divertisment pentru potrivirea utilizatorilor cu
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări
audio și video, servicii de divertisment, servicii
de instruire, servicii de editare, servicii de
agrement, servicii ale cinematografelor, servicii
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de animatori, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de formare profesională, servicii de jocuri online,
servicii de jocuri video, servicii ale unui fotograf,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
bibliotecă electronică, servicii educaționale pe
calculator, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de recepție (divertisment),
servicii educative pentru adulți, servicii de
educație sportivă, servicii oferite de teatre,
servicii oferite de discoteci, servicii de editare
computerizată, servicii educaționale de sprijin,
servicii de publicare de reviste, servicii de
formare de personal, servicii de publicare on-
line, servicii de spectacole cu laser, furnizare
de servicii de karaoke, servicii de rezervare
la teatru, furnizare de servicii recreative
acvatice, servicii ale studiourilor de televiziune,
servicii specifice parcurilor de aventură, servicii
educaționale în domeniul designului, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii de redactare
de scenarii, servicii de recreere și instruire,
servicii educative pentru sectorul industrial,
servicii de publicare de text electronic, servicii
de divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment furnizate în discoteci, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii de
educație furnizate prin televiziune, servicii de
închiriere de materiale video, servicii pentru
difuzarea de filme cinematografice, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de cântăreți, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
pentru producția de filme cinematografice,
servicii educative în arta interpretării scenice,
servicii de montaj de divertisment lejer, servicii
privind ghidul programelor de televiziune, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii informative cu privire la filme video,
servicii de informare cu privire la cărți, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
educație furnizate prin intermediul radioului,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
servicii specifice parcurilor de distracții și
tematice, servicii ale agențiilor de modele
pentru artiști, servicii de realizare de spectacole
în direct, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de iluminat în
scopuri de divertisment, servicii de rezervare de
bilete pentru teatru, servicii de rezervări pentru
activități de divertisment, servicii în producția
de filme de animație, servicii de învățământ la

distanță oferite online, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, servicii de instruire
prestate cu ajutorul simulatoarelor, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii pentru operare de jocuri
de bingo computerizate, servicii de jocuri
electronice furnizate prin intermediul internetului,
servicii de formare cu privire la exprimarea
vocală, servicii pentru parcurile de distracții și
cele tematice, servicii de instruire în domeniul
procesului de fabricație, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
servicii de educație furnizate prin programe
de televiziune, servicii de divertisment sub
formă de filme cinematografice, servicii de
formare cu privire la discursul oral, servicii de
închiriere de materiale video și audio, servicii
de divertisment oferite pe piste de curse,
servicii de divertisment furnizate în cluburi de
noapte, servicii de divertisment de televiziune
cu circuit închis, servicii în producția de filme
cinematografice și telefilme, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii educaționale pentru furnizarea
de cursuri de instruire, servicii educaționale
pentru predarea scrierii cu ajutorul tastaturii,
servicii de închirieri de echipamente audio
și video, servicii de informații prin telefon
referitoare la educație, servicii de reprezentații
date de trupe în direct, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii de săli de joc prin realitate
virtuală, servicii de divertisment furnizate prin
transmisii continue online, servicii de informații
de bilete pentru sporturile electronice, servicii
de divertisment în legătură cu sporturile
electronice, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii educative
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune, servicii de scriere la comandă
în scopuri nepublicitare, servicii de agenții
de rezervare de bilete la teatru, furnizarea
de servicii de divertisment prin intermediul
filmelor cinematografice, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de agenții de rezervare de
bilete la cinematografe, servicii de agenții de
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rezervare pentru bilete la cinematografe, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment pentru
producția de spectacole în direct, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
servicii de divertisment pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii educaționale și de
instruire cu privire la sport, servicii educaționale
și de instruire cu privire la jocuri, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în
direct, servicii de animație și efecte speciale
pentru filme și video, servicii de înregistrări
audio, de filme, video și de televiziune,
servicii de divertisment referitoare la jocuri cu
întrebări și răspunsuri (quiz), servicii specifice
parcurilor de distracții cu tematică inspirată din
producțiile radiofonice, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment pentru
asocierea de utilizatori și jocuri de calculator,
servicii de jocuri electronice furnizate printr-o
rețea globală de comunicații, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de rezervare de bilete
și locuri la spectacole de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de consiliere și informare privind cariera
(asistență educațională și de instruire), servicii
specifice parcurilor de distracții cu tematică
inspirată din producțiile de televiziune, servicii
de jocuri furnizate prin intermediul comunicațiilor,
pe calculatoare sau telefoane mobile, 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 în domeniul
jocurilor electronice furnizate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii de
jocuri de realitate virtuală furnizate online dintr-
o rețea de calculatoare, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente
în domeniul sporturilor electronice, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerereservicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, servicii în domeniul jocurilor electronice
furnizate printr-o bază de date computerizată
sau prin internetservicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente recreative și de petrecere

a timpului liber, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line
sau printr-o rețea globală de calculatoare,
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 rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, închiriere
de cinematografe, închiriere de retroproiectoare,
închiriere de radiouri, închiriere de proiectoare,
închiriere de cărți, închiriere de tonomate,
închiriere de reproduceri fotografice, închiriere
de materiale didactice, închiriere de filme
preînregistrate, închiriere de discuri video,
închiriere de studiouri cinematografice, închiriere
de filme video, închiriere de echipamente
video, închiriere de instrumente didactice,
închiriere de receptoare tv, închiriere de
echipament radio, închiriere de casete audio,
închiriere de aparate cinematografice, închiriere
de proiectoare cinematografice, închiriere de
aparate audiovizuale, închiriere de casete
înregistrate, închiriere de jocuri video, închiriere
de ecrane video, închiriere de discuri compacte,
închiriere de cărți audio, închiriere de aparate
didactice, închiriere de pick-upuri, închirierea
de filme cinematografice, închirierea de benzi
video, închirierea de camere video, închirierea
de echipamente audio, închiriere de materiale
educative înregistrate, închiriere de cd-rom-
uri, închiriere de materiale de instrucție,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de proiectoare de film, închiriere de proiectoare
pentru filme, închiriere de proiectoare de
diapozitive, închiriere de radiouri și televizoare,
închiriere de negative de film, închiriere de
ziare și reviste, închiriere de filme pe dvd,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
închiriere de săli pentru spectacole, închiriere de
recuzită de film, închiriere de aparate de filme
cinematografice, închiriere de proiectoare de
filme cinematografice, închiriere de proiectoare
pentru filme cinematografice, închiriere de
materiale și aparatură didactică, închiriere
de echipamente pentru iluminatul scenic,
închiriere de instalații de adresare publică,
închiriere de camere cinematografice de filmat,
închiriere de echipamente de reproducere
acustică, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, închiriere de copii
de film pozitive, închiriere de cititoare de
cărți electronice, închiriere de echipament și
instalații sportive, închiriere de console pentru
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jocuri video, închiriere de echipament sportiv
pentru scufundări, închiriere de aparate pentru
jocuri video, închiriere de spații pentru artă
interpretativă, închirierea de echipamente pentru
scufundări subacvatice, închiriere de aparate
pentru reproducerea de sunete, închiriere de
aparate de reproducere a sunetului, închiriere de
aparatură de iluminare pentru teatre, închiriere
de mașini și aparate de jocuri, închiriere
de costume (teatru sau baluri mascate),
închiriere de mașini și aparate de divertisment,
închiriere de picturi și lucrări de caligrafie,
închiriere de aparate de proiecție de cinema,
închiriere de materiale înregistrate legate de
divertisment, servicii de închiriere a mașinilor
pentru karaoke, închiriere de aparate pentru
proiectare de filme cinematografice, închiriere
de filme preînregistrate sub formă de discuri,
închiriere de dispozitive de control pentru
iluminatul scenic, închiriere de dispozitive pentru
iluminarea scenelor de teatru, închiriere de benzi
video, casete video și videograme, închiriere
de echipament sportiv sau pentru exerciții
fizice, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, închiriere de decoruri pentru
televiziune și filme cinematografice, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, închiriere de filme preînregistrate
sub formă de casete video, închiriere de
discuri, discuri compacte sau benzi magnetice
preînregistrate, închiriere de instalații pentru
producția de programe de televiziune, închiriere
de dispozitive de iluminare pentru platourile
de televiziune, închiriere de aparate de
proiecție cinematografică și accesoriile aferente,
închiriere de echipament pentru activități de
echitație pentru amatori, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de filmat, închiriere
de benzi video magnetice înregistrate pentru
exersarea limbilor, servicii de închiriere de
aparate pentru săli de jocuri recreative,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de suporturi de date înregistrate în scopuri de
divertisment, închiriere de discuri sau de benzi
audio magnetice înregistrate, pentru exersarea
limbilor, închiriere de aparate pentru jocuri de
tip slot-machine (mașini de jocuri), servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, studiouri
cinematografice, studiouri de dans.

───────

(210) M 2022 02974
(151) 27/04/2022
(732) HOMEODENT S.R.L., STR.

GH. DOJA NR. 183, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI NR. 51D, SAT
PETREȘTI, COMUNA CORBEANCA,
JUDEȚUL ILFOV, CORBEANCA,
077067, ILFOV, ROMANIA

(540)

Med Complet

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 02.03.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

44. Asistență medicală, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
servicii oferite de clinici, servicii oferite de
clinici medicale, consiliere medicală, consiliere
medicală în domeniul homeopatiei, consiliere
medicală în domeniul ozonoterapiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, chirurgie
estetică, consultații medicale, controale pe
baza razelor x în scopuri medicale, depistare
medicală (screening), depistarea osteoporozei,
efectuarea examenelor medicale, examinarea
medicală a persoanelor, emiterea de rapoarte
medicale, furnizare de servicii medicale,
furnizare de servicii medicale în domeniul
homeopatiei, furnizare de servicii medicale în
domeniul ozonoterapie, furnizare de servicii
medicale în domeniul nefrologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei,
furnizare de informații în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații și
noutăți în domeniul medicinei, furnizare de
asistență medicală, furnizare de informații

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#5e33ff), verde (HEX #47ffb5, HEX
#6bff0d)
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medicale în domeniul geriatriei, planificare
de tratamente medicale, asistență medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
informații medicale, imagistică cu raze x de
uz medical, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, îngrijirea
medicală a picioarelor, implantarea părului,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
servicii de asistență medicală pediatrică, servicii
de asistentă pentru persoanele în vârstă,
servicii de analiză a urinei, servicii ale
clinicilor medicale, screening de adn pentru
scopuri medicale, chiropractică, servicii de
chiropraxie pentru adulți, servicii de chiropractică
mobile, servicii de clinici de chirurgie estetică
și plastică, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală la domiciliu,
servicii de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de evaluare medicală,
servicii de examinări medicale, servicii de
imagistică medicală, servicii de manipulare
osteo-articulară, servicii de tratament medical,
servicii de tratament medical la domiciliu,
servicii de, tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, servicii dermatologice pentru
tratarea afecțiunilor pielii, servicii dermatologice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, inclusiv
plasmalifting, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii medicale în domeniul
nefrologiei, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii stomatologice, termoterapie medicală,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
uroginecologice, terapie ayurvedică, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
osteopatia, asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, asistență medicală la
domiciliu, asistență sanitară în legătură cu
homeopatia, asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, asistență sanitară în legătură
cu exercițiile terapeutice, fizioterapie, furnizare
de informații despre chiropraxie, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații în materie de sănătate,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, masaj, masaj cu pietre calde, masaj
al țesuturilor adânci, osteopatie, reflexologie,
servicii de baruri de oxigen, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, servicii de aromaterapie,
servicii de fizioterapie, servicii de drenaj

limfatic, servicii de hidroterapie la domiciliu,
servicii de crioterapie, servicii de consultare
în legătură cu masajul, servicii de consultanță
referitoare la îngrijirea sănătății, servicii de
masaj la picioare, servicii de reflexologie,
servicii de sănătate prin hidroterapie, servicii
de terapie, servicii de terapie luminoasă,
anestezie dentară, asistență stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii de albire a dinților,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii de tratament de canale radiculare
dentare, servicii de tratamente dentare cu
fluor, servicii medicale de igienă orală, servicii
oferite de clinici dentare, servicii de ajustare
a protezelor dentare, chirurgie, stomatologie
estetică, servicii stomatologice mobile, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, refacerea
părului.

───────

(210) M 2022 02977
(151) 27/04/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one UNIRII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone281C), alb
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35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
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, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și 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 externalizare (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 și promovare.

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile 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,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, 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 cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
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privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 02983
(151) 28/04/2022
(732) DECONSTRUCT AG S.R.L.,

ALEEA RECOLTEI, NR.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400481, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DEConstruct A.G.

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02;
07.01.08; 07.01.12; 07.01.24

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comerciala a francizelor,
administrarea afacerii, servicii de antreprenoriat,
organizarea afacerii, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții rețele drumuri, servicii
de construcții.
42. Servicii de proiectare.

───────

(210) M 2022 02987
(151) 04/05/2022
(732) THE CHEESECAKE HOUSE SRL,

STR. VASILE SABADEANU NR. 47,
JUDEȚ MUREȘ, TARGU MURES,
540275, MUREȘ, ROMANIA

(540)

The Cheesecake House

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

30. Torturi, torturi vegane, prăjituri cu brânză,
biscuiți umpluți cu brânză, cremă de bezea,
bomboane bezea., cafea, ceai, cacao, înlocuitori
ai acestora, orez, paste făinoase și tăieței, faină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile.

───────

(591) Culori revendicate: roz (Hex #b10e47),
negru (Hex #000000), rosu inchis (Hex
#580320), alb (Hex #ffffff)
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(210) M 2022 02991
(151) 28/04/2022
(732) FLORICA MOTOC, BLD.MIHAIL

KOKALNICEANU, BL.B, AP.3, SAT
GUGEȘTI, JUDEȚ VRANCEA,
COMUNA GUGESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Florica Motoc DARE
YOUR BLOSSOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.05;
26.11.13; 29.01.02; 29.01.04

clase:
41. Educație, furnizare de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
activitati de îngrijire sanitara si de infrumusetare
pentru persoane si animale, servicii de
agricultura, horticultura si silvicultura.

───────

(210) M 2022 03003
(151) 11/05/2022
(732) TUDOR SEBASTIAN, STR.

GRAL ALEXANDRU CERNAT NR.
11A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DARUL APELOR

(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 coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2022 03004
(151) 28/04/2022
(732) NVM PREMIUM ONLINE SRL,

STR. POPA SAPCA, NR. 41,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NVM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

11. Aparate pentru încălzire și uscare
personală, aparate de iluminat și reflectoare,
filtre pentru uz industrial și casnic, aparate
de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat, aparate cu leduri pentru uscarea
unghiilor, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,
accesorii pentru iluminatul electric, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru corpuri de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), accesorii electrice de iluminat,
accesorii de iluminat pentru exterior, suporturi
de abajururi, accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, accesorii pentru lămpi
cu raze infraroșii, accesorii pentru intalații de

(591) Culori revendicate: indigo, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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iluminat cu raze infraroșii, aparate de iluminat
de urgență, becuri cu led, bare luminoase,
becuri de lanternă, becuri de iluminat, becuri
de format mic, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat cu led, benzi de
lumină, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, instalații luminoase de
Crăciun (altele decât lumânări), lămpi electrice,
lămpi solare, lămpi flexibile, lămpi decorative.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă,
articole fantezie pentru petreceri, baloane pentru
petreceri, covorașe ornamentale pentru pomul
de Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), ciorapi pentru cadourile de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, leagăne,
animale de jucărie umplute, aparate de zbor de
jucărie, jocuri, jucării, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc, jucării electronice, jucării
pentru pisici, jucării pentru copii, jucării pentru
câini, machete de elicopter, machete de mașini,
mașini de jucărie cu acționare electronică,
păpuși de pluș.

───────

(210) M 2022 03014
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,

STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPKIOSK
(531) Clasificare Viena:

29.01.04; 29.01.08; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.09

clase:
9. Aplicație software pentru echipamente de
tip chioșc cu eft-pos descărcabile, aplicație
software pentru echipamente de tip chioșc
cu eft-pos înregistrată, program de calculator
înregistrat sau descărcabil, program de
calculator înregistrat, software, software de
calculator înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu eft-pos, dezvoltare de software,
dezvoltare de software pentru terți în legătură
cu aplicația software pentru echipamente de
tip chioșc cu eft-pos, creare de software
în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos, servicii de
personalizare de software în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc
cu eft-pos, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu eft-
pos, actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu eft-pos, întreținere și reparare de
software în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

77

(210) M 2022 03017
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BL. P17, SC. 3, AP.
32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPSWITCH
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

clase:
9. Aplicație software server de tranzacționare
pentru chioșc, descărcabilă, aplicație software
server de tranzacționare pentru chioșc
înregistrată, program de calculator înregistrat
sau descărcabil, program de calculator
înregistrat, software, software de calculator
înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software
server de tranzacționare pentru chioșc, creare
de software în legătură cu aplicația software
server de tranzacționare pentru chioșc, servicii
de personalizare de software în legătură cu
aplicația software server de tranzacționare
pentru chioșc, dezvoltare software, programare
și implementare în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
actualizarea software-ului în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
întreținere și reparare de software în legătură
cu aplicația software server de tranzacționare
pentru chioșc.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software server
de tranzacționare pentru chioșc.

───────

(210) M 2022 03025
(151) 03/05/2022
(732) SC REFE GROUP SRL, STR.

DUNĂRII, NR.78, JUD. DOLJ,
PODARI, DOLJ, ROMANIA

(540)

REFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.16; 06.01.02

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

25. Confecții (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, articol vestimentar superior de
bază din costumul coreean tradițional (jeogori),
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor de
judo, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru schi, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din cașmir, articole de îmbrăcăminte pentru arte
marțiale, articole de îmbrăcăminte pentru copii
mici, articole de îmbrăcăminte pentru dans,
articole de îmbrăcăminte pentru domnișoare
de onoare, articole de îmbrăcăminte pentru
patinaj artistic, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru teatru, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, halate de baie, slip bărbătesc de

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

78

baie, bandane, baticuri, benzi de susținere
pentru obi (obiage), benzi antiperspirante pentru
încheietură, bentițe și manșete absorbante
pentru tenis, bentițe și manșete absorbante,
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bavete,
cu excepția celor din hârtie, bavete pentru
copii (nu din hârtie), blugi, bluze, bluze albe
de spital, bluze cu guler înalt, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluze pentru gravide, bluze de
trening, bluze de antrenament, bluze tubulare,
bluze și șorturi pentru sport, bluzițe pentru
bebeluși, bluzoane, bluzoane de pânză groasă,
boa (eșarfe din pene), bolerouri.
35. Publicitate, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, agenții de
publicitate, agenții de relații cu publicul,
actualizarea informațiilor publicitare într-o bază
de date computerizată, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare în
materie de activități de marketing, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
anunțuri clasificate, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, 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 de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
concepte de marketing, concepere de material
publicitar, concepere de logouri publicitare,
consultanță cu privire la căutarea de sponsori,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop promoțional,
furnizare de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, editare
post-producție de publicitate și reclame, editare

și actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, informații de marketing, 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.

───────

(210) M 2022 03028
(151) 29/04/2022
(732) CLAUDIU-STELIAN ISTODOR,

STR. TRANSILVANIEI, NR.
44, AT.1, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Totu-n vie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 03034
(151) 29/04/2022
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI FN, JUD. BRAȘOV,
BOD, 507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

HEPAVIR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
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uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2022 03037
(151) 29/04/2022
(732) AXENTI CĂTĂLINA-FRANCESCA,

STR. PĂUNEȘTI NR, 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARMSTRONG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03043
(151) 29/04/2022
(732) CAMELIA-MANUELA SOCEANU,

STR. HAGI GHITA, NR.58,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR.51, SC.A, ETAJ
1, AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Editura For You
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 03.07.24
(591) Culori revendicate:alb, roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Aparate pentru înregistrarea imaginilor,
aparate pentru înregistrarea sunetelor,
aparate pentru transmiterea sunetului, aparate
pentru reproducerea sunetului, aparate
pentru reproducerea imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri de înregistrare,
case de marcat, cărți audio, cărți electronice.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii (tiparite), produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
hârtie, carton, clișee tipografice, clișee, materiale
pentru artiști plastici, pensule, mașini de
scris, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), ambalaj de carton,
ambalaj din plastic, hârtie de ambalaj, caractere
tipografice, cărți, cărți ilustrate, cărți manuscrise,
cărți educative, carti cu informatii, cărți de
povești, cărți documentare, cărți școlare.
35. Servicii de editare de texte publicitare,
administrație comercială, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți.
41. Servicii de redactare de scenarii, educație,
instruire, divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale.
42. Programare pentru calculatoare, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online.

───────

(210) M 2022 03046
(151) 29/04/2022
(732) VALENTIN-GIGEL CALCAN,

STR. CÎMPUL PIPERA, NR.69A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, 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)

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

43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, închiriere
de case de vacanță, servicii de alimentație
publică, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
organizare de mese la hoteluri, servicii de
hoteluri și moteluri, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
alimentație publică.

───────

(210) M 2022 03052
(151) 29/04/2022
(732) S.C. ROMCIM S.A., PIATA

CHARLES DE GAULLE, NR.
15, ETAJ 1 SI 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA VERDE .CALITATE
GARANTATA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.14; 07.01.08;
26.01.03; 29.01.03

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

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci cermice, grund pentru finisare şi
amorsare, preparate de grunduire.
17. Produse si materiale izolante, adezivi pentru
termoizolatie, tencuială izolatoare, materiale
izolatoare.

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
362C )

19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, si pietris), lianti
hidraulici rutieri pentru stabilizarea drumurilor,
material liant pentru repararea drumurilor,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, filler de calcar (piatra macinata),
asfalt, bitum si var, produse bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
(piatră calcaroasă), tencuieli (materiale de
construcţii), parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, mortar pentru construcţii (pastă
de ciment), ciment magnezian.
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35. Publicitate, informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comercializare
cu amanuntul si cu ridicata pentru urmatoarele
produse: adezivi pentru utilizare în industrie,
adezivi pentru plăci cermice, grund pentru
finisare şi amorsare preparate de grunduire,
materiale metalice pentru construcţii, silozuri
metalice, recipiente metalice pentru
amestecarea mortarului, produse si materiale
izolante, adezivi pentru termoizolatie, tencuială
izolatoare, materiale izolatoare, ciment, beton,
agregate (nisip, cu excepţia nisipului pentru
turnătorie, si pietris), lianti hidraulici rutieri
pentru stabilizarea drumurilor, material liant
pentru repararea drumurilor, materiale pentru
construcţia şi îmbrăcarea drumurilor, filler
de calcar (piatra macinata), asfalt, bitum si
var, produse bituminoase pentru construcţii,
materiale de construcţii (nemetalice), piatră,
piatră pentru construcţii, piatră de var (piatră
calcaroasă), tencuieli (materiale de construcţii),
parapete de protecţie, nemetalice, pentru
drumuri, mortar pentru construcţii (pastă de
ciment), ciment magnezian.
37. Servicii de construcţii, constructii de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,
servicii de exploatare a carierelor, servicii
de inchiriere a echipamentelor de construcţii,
servicii de închiriere de unelte sau materiale de
construcţie, servicii de reparaţii (restaurarea de
clădiri), servicii de tencuire, servicii de zidarie.
39. Servicii de transport al produselor, servicii de
transport pe calea ferată, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), ambalarea bunurilor,
impachetarea bunurilor, livrarea bunurilor,
operaţiuni de încărcare descărcare, depozitarea
de bunuri.
42. Servicii de inginerie, estimarea devizelor în
construcţii, servicii de arhitectură, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2022 03054
(151) 13/05/2022
(732) TOPAERO S.R.L., STR. VALEA

CALUGAREASCA, NR. 2, CAM.
1, BL. 720, SC. A, ET. 3, AP.
15, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AERAT te bagă la răcoare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.08

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, întreținere de rutină a aparatelor
de aer condiționat, reparare și întreținere
de aparate de aer condiționat, readaptare a
instalațiilor de aer condiționat din clădiri, servicii
de curățare a aparatelor de aer condiționat,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, instalare,
întreținere și reparații de aparate de climatizare.

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03055
(151) 29/04/2022
(732) EUROLKY CATERING S.R.L.,

STR. MĂGURA, NR.45, JUDEȘ
MARAMUREȘ, BORȘA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII, NR.152, SC.3, AP.96, JUDEȚ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

CRISPYTERIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 03.07.03;
03.07.24; 29.01.01; 29.01.02

clase:
39. Ambalare, transport și livrare de mâncare la
domiciliu, livrare de alimente de către un bar,
restaurant.
43. Servicii de cazare temporară, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare de
informații cu privire la food truck-uri, furnizarea
online de informații cu privire la restaurante
și food-truck-uri, consiliere în domeniul culinar,
furnizare de recenzii de restaurante, food-
truckuri și baruri, restaurant cu autoservire şi
snack bar, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii de catering, servicii
oferite de un restaurant, furnizare de spații și
materiale pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii de alimentație

publică, închiriere de construcții transportabile
metalice și nemetalice.

───────

(210) M 2022 03058
(151) 29/04/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES, NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

COLESTIM DUO PLUS

(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.
35. Publicitate.

───────

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03064
(151) 29/04/2022
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A,

SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGROROM STRUNGA, O
CAMERA, JUD. IAȘI, COMUNA
STRUNGA, 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)

TREI AZURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

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

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-
uri cu alcool, 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, băuturi pe
bază de vin, punci de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), cocteiluri preparate pe bază de

vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.

(591) Culori revendicate: albastru 
(PantonePMS 285C)

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 hoteliere, 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,
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, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, 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
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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, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar 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 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, 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,
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 consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, 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.
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 de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
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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 recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, bodegi de vinuri, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 03070
(151) 02/05/2022
(732) CORINA ANCUTA FILIPSAN, STR.

IRISULUI NR. 1, BL I5, SC. 2, ET.
1, AP. 104, SAT ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, JUDEȚUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CENTRUL VIETII- TERAPII
PENTRU TRUP SI SUFLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.04

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
consultanță privind administrarea comercială a
cluburilor de sănătate, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,

publicitate prin corespondență, publicitate în
reviste, publicitate pentru cinematografe, servicii
promoționale de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, promovare (publicitate) de
călătorii, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate politică, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
editare de publicitate, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, publicitate radio și de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate pentru bijuterii,
negociere de contracte de publicitate pentru terți,
dezvoltare de conceptii de publicitate, furnizare
de informații privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea în presă, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății.
39. Servicii de îmbuteliere, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, distribuție prin conducte
și cabluri, 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,
ambalaje pentru alimente, ambalare cadouri,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale altor
persoane, ambalare de articole pentru transport,
ambalare de produse alimentare, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea, ambalarea
aerosolilor conform comenzii și specificațiilor,
ambalarea de lichide conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea produselor, antrepozit
vamal, antrepozitare vamală, antrepozitare
vamală de mărfuri, antrepozitare vamală de
vinuri, depozitare de alimente, depozitare de
ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de alimente congelate
în magazii, depozitare de aparate casnice,
depozitare de aparate electrice, depozitare de
arme, depozitare de bagaje, depozitare de
bagaje pentru pasageri, depozitare de blănuri,
depozitare de broșuri, depozitare de băuturi,
depozitare de combustibil pentru avioane,
depozitare de combustibili gazoși, depozitare
de containere, depozitare de containere și de
mărfuri, depozitare de cosmetice, depozitare
de deșeuri, depozitare de deșeuri petroliere,
depozitare de deșeuri radioactive, depozitare de
elemente componente, depozitare de energie
și combustibili, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de materiale

(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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41. Instruire în yoga, servicii educative în
materie de yoga, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât cele
de publicitate, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, ateliere recreative,
ateliere organizate în scopuri culturale,
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), agenții
de rezervări în domeniul divertismentului, centre
de divertisment, acreditare de competențe
profesionale, 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 de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, organizarea de coruri
de muzică gospel, degustare de vinuri
(servicii de divertisment), demonstrații de
dans masculin, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul degustărilor de vinuri, divertisment de
tipul concursurilor de ortografie, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
mesajelor telefonice preînregistrate, cu referințe
sexuale, 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 televiziune prin rețele
ip, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment furnizat prin
sisteme de videotext, divertisment furnizat
prin telefon, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, divertisment teatral, divertisment
televizat, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, educație și instruire,
exploatarea sălilor de dans, servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate și fitness), cursuri de
instruire privind sănătatea, servicii de cluburi de
sănătate (antrenamente), antrenamente pentru

periculoase, depozitare de mobilier, depozitare
de pachete, depozitare de petrol, depozitare
de piese de vehicule, depozitare de piese
pentru autovehicule, depozitare de produse,
depozitare de produse agricole, depozitare de
produse farmaceutice, depozitare de produse
în magazii, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare refrigerată
de bunuri, depozitare temporară a bunurilor
personale, depozitare temporară de chei,
depozitare temporară de livrări, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare în spații de refrigerare a fructelor
de mare, depozitare în vrac, depozitare și
livrare de bunuri, depozitarea apei în rezervoare,
depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitarea lichidelor, depozitarea mărfurilor,
depozitarea peste noapte a scrisorilor în magazii,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, furnizare de informații
despre servicii de înmagazinare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
furnizare de instalații pentru depozitare la rece,
livrare și depozitare de bunuri, organizarea
depozitării bagajelor, organizarea depozitării
combustibililor, organizarea depozitării de
hidrocarburi, împachetare de cadouri,
împachetare și ambalare de bunuri,
împachetarea articolelor de îmbrăcăminte în
vederea transportării, împachetarea bunurilor
pentru mutare, împachetarea produselor,
închiriere de spații pentru depozitare,
înmagazinare, servicii de ambalare pe paleti,
servicii de antrepozitare, servicii de antrepozitare
a mărfurilor destinate comerțului, servicii
de aprovizionare cu combustibil a navelor
(depozitare), servicii de brokeraj referitoare
la stocare, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de consultanță în materie de stocare,
servicii de depozitare, servicii de depozitare de
produse, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare pentru aeronave, servicii
de depozitare refrigerată, servicii de depozitare
securizată (transport), servicii de depozitare în
lăzi, servicii de depozitare și păstrare în magazii,
servicii de etichetare
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sănătate și de fitness, servicii de instruire cu
privire la sănătate și siguranță, servicii de
instruire privind sănătatea la locul de muncă,
coordonarea antrenamentelor de fitness.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de wellness, masaj, igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de băi turcești, saloane
de coafură, servicii oferite de complexuri
balneare, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare de
băi publice pentru igienă personală, furnizare
de echipamente pentru băi cu jeturi de apă
sub presiune, furnizare de informații despre
băi publice, furnizare de informații despre băi
turcești, furnizare de informații despre coafarea
părului, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, furnizare de
toalete portabile pentru evenimente, furnizare de
toalete publice, manichiură, ondularea părului,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, saloane
de îngrijire a pielii, servicii balneare pentru
sănătatea şi bunăstarea corpului şi a spiritului,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii de
bronzare cu aerograf, servicii de bronzare
cu aerograf pentru corpul uman, servicii de
bărbierie, servicii de oftalmologie, ajustare
a dispozitivelor auditive, servicii de centre
de sănătate(ambulatorii), analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, analize genetice pe
animale în scopuri de diagnostic sau tratament,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, 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, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, evaluarea
controlului greutății, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, fizioterapie, furnizare de centre de
recuperare fizică, furnizare de centre de îngrijiri
de lungă durată, furnizare de informații despre
chiropraxie, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de informații în materie de
lactanță, furnizare de informații în materie de
sănătate, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
servicii de tratament pentru renunțarea la fumat,
furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, management de
servicii de asistență medicală, masaj, masaj al
țesuturilor adânci, masaj cu pietre calde, masaj
shiatsu, masaj în domeniul sporturilor, îngrijire
temporară (furnizare de servicii de), orientare
dietetică și nutrițională, osteopatie, 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, servicii
oferite de sanatorii, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, servicii consultative
privind controlul greutății, servicii consultative
privind pierderea în greutate, servicii consultative
în domeniul dieteticii, servicii de acupunctură,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de baruri
de oxigen, servicii de cazare în case de odihnă,
servicii de cazare în sanatorii, 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 și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consiliere referitoare la diete, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de servicii de asistență
medicală, servicii de dietetică, servicii de drenaj
limfatic, servicii de electroterapie ca metodă de
fizioterapie, servicii de fizioterapie, servicii de
gestionare a greutății, servicii de hidroterapie
la domiciliu, servicii de meditație, servicii de
microdermabraziune, servicii de moașe, servicii
de muzicoterapie, servicii de planificare de
regimuri de slăbit, servicii de reflexologie, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii de îngrijire postnatală pentru
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femei, servicii de terapie a vocii și de logopedie,
servicii de terapie autogenă, servicii de terapie
cu ventuze, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie ocupațională, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, servicii de
tricologie, servicii în domeniul reiki (tehnică
de vindecare în medicina alternativă), 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, servicii terapeutice cu
celule stem, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate.

───────

(210) M 2022 03071
(151) 02/05/2022
(732) NATURALIS, SOSEAUA CHITILEI

NR. 60, SECTOR 1, BUCURESTI,
012393, ROMANIA

(540)

CITRA-MAG B6 EXPERT

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico-farmaceutice,
medicamente pentru scopuri medicale,
suplimente enzimatice, enzime pentru scopuri

medicale, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, imunostimulante,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, băuturi
medicinale, medicamente de uz uman, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază de
minerale, scoarţă de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, produse
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, săruri de potasiu pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice proteice,
soporifice, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman, preparate pe
bază de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, publicitate în
domeniul medical și farmaceutic, închirierea
spaţiului publicitar în legătură cu produse
medicale și farmaceutice, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare în
legătură cu produse medicale și farmaceutice,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea produselor medicale și
farmaceutice, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, prezentarea
produselor farmaceutice si medicale în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
în legătură cu domeniul medical și farmaceutic
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
închirierea de standuri
de vânzare pentru produse farmaceutice,
marketing cu public ţintă în domeniul medical și
farmaceutic.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea în scopuri farmaceutice, calibrare
(măsurare) în scopuri farmaceutice, analiză

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0051C2, HEX #001B3E, HEX
#73CDDA), alb (HEX #FFFFFF)
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chimică în scopuri farmaceutice, servicii de
chimie, studii clinice, proiectare industrială
în scopuri farmaceutice, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice în scopuri
farmaceutice, consultanţă tehnologică în scopuri
farmaceutice.
44. Servicii medicale, servicii de medicină
alternativă, consiliere în domeniul sănătăţii,
consiliere farmaceutică, prepararea reţetelor de
către farmacişti.

───────

(210) M 2022 03072
(151) 02/05/2022
(732) INTENT MEDIA S.R.L., STR.

FABRICII DE ZAHAR, NR. 12, AP.
22, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

luviar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.01

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

41. Fotografie, servicii de fotografie
───────

(210) M 2022 03075
(151) 02/05/2022
(732) FLORENTINA-LAVINIA BIRSAN,

STR. DRM. DEALU BABII, NR.
31, ET.1, AP.5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRESTIGE SALON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 03079
(151) 02/05/2022
(732) SC EURO DEPO SRL, STR.

PERILOR NR. 23, JUD. IALOMIȚA,
URZICENI, 925300, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

Attitude Lounge
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 05.05.20; 05.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de discoteca, servicii de divertisment,
servicii de karaoke, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment).
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43. Servicii oferite de rezervări la restaurant,
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant chinezesc,
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
informare privind restaurantele, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, 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 baruri cu
narghilea, servicii de cluburi de băut private,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustari, servicii de
restaurant cu vanzare pentru acasă.

───────

(210) M 2022 03080
(151) 02/05/2022
(732) ASOCIATIA VOLENS, STR.

ARHIEREUL CALIST, CAM. 1, ET.
1, AP. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
060151, ROMANIA

(540)

PATRULA DE RECICLARE

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.07; 02.09.08; 24.15.03;
01.01.02; 01.01.13; 29.01.13

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
───────

(210) M 2022 03085
(151) 02/05/2022
(732) SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ

POLI-MED APACA, STR.
DEZROBIRII NR.13, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PMA MEDICAL AD OMNES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, servicii de analize medicale

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
300 C 2), verde (Pantone 356C), gri
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în scop de diagnostic de tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistență
medicală, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
telemedicină.

───────

(210) M 2022 03090
(151) 02/05/2022
(732) AGRII ROMANIA SRL, CALEA

LUGOJULUI, NR. 3, JUDEȚ TIMIȘ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

PIASTUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Preparate bacteriologice folosite în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării
în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, aditivi
chimici pentru fungicide, lichide auxiliare folosite
împreună cu aditivi pentru fungicide, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
ingrasaminte, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, produse chimice folosite la prevenirea
efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice folosite la tratamentul
în urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, ingrasaminte pentru
agricultura, biofertilizatori cu azot, fertilizante
complexe.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide
de uz agricol, fungicide, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, erbicide de uz domestic,
fungicide de uz domestic, pesticide, pesticide
biologice pentru uz agricol, comercial și casnic,
bactericizi, preparate pentru exterminarea
dăunătorilor, paraziților și insectelor, pesticide,

───────

(210) M 2022 03091
(151) 02/05/2022
(732) BOGDAN BLAJ, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR. 25, AP. 1, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BLAJ LAW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

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

45. Servicii juridice, asistență juridică la
întocmirea contractelor, cercetare juridică în
legătură cu tranzacții imobiliare, cercetări
juridice, consiliere cu privire la litigii, consiliere
juridică, consiliere juridică legată de franchising,
consiliere juridică în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, consiliere
în domeniul proprietății intelectuale, consiliere
în materie de proprietate intelectuală, consiliere
și reprezentare juridică, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță
în materie de litigii, consultanță oferită de
experți pentru problemele juridice, consultanță
pentru afaceri juridice personale, consultanță

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#222d4d), maro (HEX#b0a387),
gri (HEX#fcfcf9)

fungicide, erbicide, insecticide, repelenți pentru
dăunători, paraziți și insecte, produse sterilizante
pentru soluri, insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
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privind acordarea de licențe pentru software de
calculator, consultanță privind înregistrarea de
nume de domenii, furnizare de informații cu
privire la drepturile omului, furnizare de informații
despre drepturile de proprietate industrială,
furnizare de informații despre servicii juridice
pe un site web, furnizare de informații în
domeniul juridic, furnizare de opinii juridice de
specialitate, furnizarea de informații cu privire la
servicii juridice, furnizarea de informații juridice,
întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului, protejarea drepturilor de
autor, pregătirea regulamentelor, pregătirea de
rapoarte juridice, servicii de asistență legală,
servicii de asistență pentru litigii, servicii
de autorizare, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consiliere juridică, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii
de consultanță juridică în domeniul fiscal,
servicii de consultanță juridică, servicii de
consultanță privind aspecte legale în materie de
franchising, servicii de consultanță profesională
cu privire la încălcarea drepturilor de autor,
servicii de consultanță profesională cu privire
la acordarea licențelor de drepturi de autor,
servicii de consultanță profesională în materie
de drepturi de autor, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii de informare pe
probleme legale, servicii de informare referitoare
la standarde de fabricație, servicii de informare
în materie de standarde comerciale, servicii
de informații juridice, servicii de mediere a
conflictelor conjugale, servicii de mediere de
divorțuri, servicii de mediere juridică, servicii de
înregistrare de societăți, servicii de înregistrare
legală, servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii de reprezentare juridică, servicii
furnizate de avocați pledanți, servicii juridice
cu privire la licențe, servicii în materie de
litigii, servicii juridice (paralegale), servicii juridice
legate de afaceri, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice pro
bono, servicii juridice referitoare la exploatarea
de drepturi de autor asupra filmelor, servicii
juridice referitoare la exploatarea de drepturi de
autor asupra materialelor tipărite, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi derivate în
legătură cu producțiile de filme, de televiziune,
video și muzicale, servicii prestate de avocați
consultanți.

───────

(210) M 2022 03092
(151) 02/05/2022
(732) NANDESZ COMPANY SRL, STR.

VERII NR.23, CAMERA 1, JUDEȘ
BRAȘOV, SĂCELE, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BYOES BE YOUR OWN
ENERGY SOURCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
26.04.02; 29.01.04

clase:
6. Aluminiu, uşi blindate, metalice, uşi armate,
metalice, voliere (structuri) din metal, balustrade
din metal, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice,
legături de cabluri metalice, neelectrice,
materiale metalo-ceramice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, cuie spintecate din metal,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de
uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi din
metal, rame de uşi din metal, încuietori metalice
pentru uşi, uşi 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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri,
publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site

condiţionat, fitinguri metalice pentru construcţii,
uşi pliante metalice, grinzi metalice pentru
construcţii, porţi metalice, sârmă de fier,
feronerie, articole metalice, de mică dimensiune,
grilaje din fier pentru uşi, încuietori metalice,
piuliţe metalice, ţigle metalice, materiale de
armare din metal, pentru beton, materiale de
armare din metal pentru construcţii, tije metalice
pentru sudare, ţigle metalice pentru acoperişuri,
schele metalice, şuruburi metalice, cofraje
metalice, trepte (scări) din metal, uşi batante din
metal, plăci metalice pentru construcţii, ţevi de
apă metalice.
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 de răcire a aerului,
instalaţii de filtrare a aerului, aparate şi maşini
de purificare a aerului, sterilizatoare de aer,
instalaţii de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie, instalaţii sanitare pentru baie, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, lămpi standard, lămpi
de podea, aparate si instalatii de încălzire
prin pardoseală, umidificatoare, ventilatoare
(aer condiţionat), ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), ventilatoare
electrice pentru uz personal, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, încălzitoare pentru băi,
aparate de încălzire, instalaţii de încălzire,
instalaţii de încălzire (apă), instalaţii pentru
încălzirea apei, cazane de încălzire, elemente de
încălzire, aparate cu aer cald, becuri, electrice,
robinete pentru ţevile de apă, robineţi pentru
ţevile de apă, țevi (componente ale instalaţiilor
sanitare), ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare,
accesorii de siguranţă pentru instalaţiile şi
ţevile de apă sau gaz, aparate şi instalaţii
sanitare, cabine de duş, duşuri, chiuvete, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, băi spa
(căzi), lămpi stradale, robinete pentru ţevi şi
conducte, robineţi pentru ţevi şi conducte,
scaune de toaletă, pisoare ca obiecte sanitare,
instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer condiţionat),
încălzitoare de apă, instalaţii de distribuire a
apei, instalaţii de conducte de apă, instalaţii
de purificare a apei, aparate de filtrare a apei,
chiuvete de bucătărie cu blat încorporat.

web, facturare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
cu plata per click, recrutarea de personal,
publicitate radio, marketing cu public ţintă,
marketing imobiliar, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), servicii de intermediere
comercială, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, 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 târguri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comerț in spatiu
fizic si online, cu amanuntul si cu ridicata
a produselor aluminiu, uşi blindate metalice,
uşi armate metalice, voliere (structuri) din
metal, balustrade din metal, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii din metal, îmbinări de
cabluri metalice neelectrice, legături de
cabluri metalice neelectrice, materiale metalo-
ceramice, acoperire metalică (prin placare)
pentru construcţii, cleme metalice pentru cabluri
şi ţevi, cuie spintecate din metal, mânere
metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi din
metal, neelectrice, tocuri de uşi din metal /
rame de uşi din metal, încuietori metalice
pentru uşi, uşi 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, fitinguri metalice pentru construcţii,
uşi pliante metalice, grinzi metalice pentru
construcţii, porţi metalice, sârmă de fier,
feronerie, articole metalice, de mică dimensiune,
grilaje din fier pentru uşi, încuietori metalice,
piuliţe metalice, ţigle metalice, materiale de
armare din metal pentru beton, materiale de
armare  din  metal  pentru  construcţii,  tije
metalice pentru sudare, ţigle metalice pentru
acoperişuri, schele metalice, şuruburi metalice,
cofraje metalice, trepte (scări) din metal,
uşi batante din metal, plăci metalice pentru
construcţii, ţevi de apă metalice, aparate de
răcire a aerului, instalaţii de filtrare a aerului,
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imobiliară în interesul beneficiarilor în vederea
vânzării, cumpărării sau închirierii de imobile,
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
informații computerizate privind proprietățile
imobiliare.
37. Zidire, izolarea clădirilor, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, servicii
de tâmplărie, închirierea echipamentelor
de construcţii, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
demolarea clădirilor, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, servicii de electricieni,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea şi repararea aparatelor de
aer condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
tencuire, lucrari de instalaţie de apă şi canal,
pavarea drumurilor, servicii pentru acoperişuri,
tapiţare, lăcuire, încărcarea bateriilor la vehicule,
construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
servicii de construcții civile şi industriale,
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, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii.

───────

aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, fitinguri pentru
baie, instalaţii pentru baie, instalaţii sanitare
pentru baie, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, maşini şi
instalaţii de răcire, instalaţii şi echipamente
de răcire, lămpi standard, lămpi de podea,
aparate si instalatii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, schimbătoare de căldură altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă),  instalaţii  pentru  încălzirea apei,  cazane
de încălzire, elemente de încălzire, aparate
cu aer cald, becuri electrice, robinete pentru
ţevile de apă, robineţi pentru ţevile de apă,
țevi (componente ale instalaţiilor sanitare), ţevi
de apă pentru instalaţiile sanitare, accesorii de
siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau
gaz, aparate şi instalaţii sanitare, cabine de
duş,  duşuri,  chiuvete,  prize  pentru  corpurile  de
iluminat electrice, băi spa (căzi), lămpi stradale,
robinete pentru ţevi şi conducte ,robineţi pentru
ţevi şi conducte, scaune de toaletă, pisoare ca
obiecte sanitare, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii  de purificare a apei,  aparate
de filtrare a apei, chiuvete de bucătărie cu blat
încorporat.
36. Managementul apartamentelor, evaluare
financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, studii financiare,
afaceri imobiliare, management imobiliar,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziții de terenuri pentru închiriere, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea spațiilor comerciale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii de agenţie
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(210) M 2022 03097
(151) 03/05/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDEȚ IAȘI, 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)

Briliant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(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,
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

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#003349)
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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.
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.
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
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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
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
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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 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
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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
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
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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 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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

101

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
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 ochelari anti-
orbire, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu 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
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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 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 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
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,
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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.

───────

AV ILIESCU TEODOR, NR
30, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GM&Co Consulting
Coaching Mentoring

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 26.04.05;
29.01.01; 29.01.07

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

───────

(210) M 2022 03106
(151) 03/05/2022
(732) VASILE SILVIU PRIGOANĂ, STR.

LABIRINT, NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GÂNDEŞTE VERDE,
GÂNDEŞTE ROSAL

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, filtrarea aerului şi tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor şi
a băuturilor.

───────

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

(210) M 2022 03098
(151) 03/05/2022
(732) GABRIELA MANDREA, INTRAREA
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(210) M 2022 03107
(151) 03/05/2022
(732) PETRICA IVAN, STR. PAJIŞTEI,

NR. 30, BL. T1, ET. 12, AP.
116/117, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

N NOWA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.17;
26.04.07; 26.11.03; 24.17.02

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, sevicii de
editare video pentru evenimente, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, servicii de karaoke, servicii
de cluburi de noapte (divertisment): organizarea
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente, cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment): prezentarea prestațiilor live,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, organizarea și susținerea de
seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, închirierea

de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea casetelor video, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire): organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, pictură pe față, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, transfer
de know-how (instruire): instruire practică
(demonstrații), furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), organizarea de
baluri, furnizarea facilităților de recreere.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni): servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de restaurant:
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, închirierea sălilor de ședințe, servicii
de mâncare la pachet, servire de mâncare
destinată consumului imediat, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de club pentru furnizare.de mâncare și
băuturi, servicii specifice barurilor de cocteiluri.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03108
(151) 03/05/2022
(732) PAR-ALPIN GRUP SRL, STR.

LABIRINT, NR. 2, SC. A, AP. 3,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
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)

PAR ALPIN GRUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
06.01.02; 14.01.13; 02.01.16; 18.05.08

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

39. Servicii de ghid turistic, servicii de ghizi și
informații turistice, organizare de circuite turistice
cu ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice, organizare de excursii,
organizare de excursii pentru turiști, organizări
de circuite turistice, organizare de expediții,
organizare de rute turistice, coordonare de tururi
turistice, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de consultanță și informații
pentru călătorii, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș, planificare
și organizare de tururi de oraș și de excursii de
o zi.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive și de recreere,
organizare de tururi ghidate, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, servicii oferite de cluburi de agrement
cu instalații sportive, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, instruire profesională,
demonstrații în scop de instruire, organizare de

seminare de instruire, organizarea de cursuri
de instruire pentru turiști, organizarea de cursuri
de instruire pentru alpinisti, instruire în alpinism
utilitar, organizare de activități recreative,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de excursii
pentru divertisment, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de jurnale, servicii de agrement, servicii de
informare despre activități recreative, servicii
recreative legate de drumeții și camping.

───────

(210) M 2022 03115
(151) 03/05/2022
(732) CATALIN-MARIAN COLCIAR,

STR. PETRU RAREȘ NR.
20, SC. E, ET. 4, AP. 59, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRIQS HUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

clase:
37. Servicii de constructii si demolari cladiri,
servicii de reabilitare si consolidare cladiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, furnizarea
de informaţii privind construcţiile, consultanţă în
construcţii.

───────

(591) Culori revendicate: gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03117
(151) 03/05/2022
(732) CH. PIETROSARATII S.R.L.,

STR. SCĂRLĂTESCU NR. 17-19,
ET. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ARROGANCE - DOMENIILE
FRANCO-ROMANE

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri.
───────

(210) M 2022 03120
(151) 03/05/2022
(732) CASA DIN VIE TURISM SRL,

STR VALEA NUCETULUI, NR.
23, JUDEȚ PRAHOVA, URLAȚI,
106300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Fleurs de vin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Sare.

───────

(210) M 2022 03122
(151) 04/05/2022
(732) SOFRA TURKISH RESTAURANT

SRL, BDUL LAPUSNEANU
NR.202 A, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

S SOFRA TURKISH
RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01; 26.11.25

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 03123
(151) 04/05/2022
(732) COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL , STR. TRAIAN VUIA
NR. 133A, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FLORELLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice hidratante, hidratante (produse
cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), preparate emoliente
(cosmetice), produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, creme fluide
(cosmetice), creme tonifiante (produse
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cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
creme de noapte (cosmetice), produse
cosmetice pentru piele.

───────

(210) M 2022 03127
(151) 05/05/2022
(732) VIA RENT A CAR GROUP

MOBILITY SERVICES SRL,
STR. LUCRETIU PATRASCANU
NR.16, BL. MY4, SC.2, ET.8,
AP.59, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Be VIP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, amabalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

AG SRL, STR. EMIL RACOVITA
NR.25, BIROUL 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BCCH AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, amabalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

AG SRL, STR. EMIL RACOVITA
NR.25, BIROUL 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BCCH GROUP
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(210) M 2022 03129
(151) 05/05/2022
(732) BCCH GROUP SWITZERLAND

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

(210) M 2022 03130
(151) 05/05/2022
(732) BCCH GROUP SWITZERLAND

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39.
Transport, amabalarea și depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 03131
(151) 04/05/2022
(732) CODERLYTICS SRL, BLD.

DIMITRIE CANTEMIR NR.28,
BL.P1, SC.A, ET.16, AP.18,
CAMERA 1, SECTOR 4, ROMANIA

(540)

CODERLYTICS WORKING
TO IMPROVE YOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08;
26.04.09

clase:
42. Actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare,
analiza sistemelor informatice, analize
computerizate, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, cercetare în domeniul
inteligenței artificiale, cercetare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, cercetare
privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare referitoare

la calculatoare, cercetare referitoare la
automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații, creare de platforme informatice
pentru terți, creare și întreținere de site-uri
web pentru telefoane mobile, design grafic pe
calculator pentru cartografiere prin proiecție
video, detectare a defecțiunilor tehnice sub
formă de diagnoză a problemelor la produsele
electronice de consum, dezvoltare de aparate de
prelucrare a datelor, dezvoltare de calculatoare,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
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, dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, diagnoza problemelor la hardware-
ul de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), gestiunea tehnică a aparatelor
electrocasnice și a echipamentelor informatice,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, inginerie informatică, integrare
de sisteme informatice și rețele de
calculatoare, întreținere de software de
prelucrare a datelor, managementul proiectelor
it, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor
(edp), minare de criptomonede, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare, creare și programare de
pagini web, proiectare de aparate de prelucrare
a datelor, proiectare de calculatoare și de
software de calculatoare pentru analizele și
rapoartele comerciale, proiectare de sisteme
de stocare a datelor, proiectare și dezvoltare
de aparate fără fir pentru transmitere de
date, proiectare și dezvoltare de aparate,

(591) Culori revendicate: negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme pentru introducerea, generarea,
procesarea, afișarea și stocarea de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, proiectare și dezvoltare de sisteme
de afișare a datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme de introducere de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru baze
de date electronice, proiectare și dezvoltare
de echipament periferic pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de sisteme informatice,
proiectare și dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, punerea la dispoziție de instalații
pentru centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică. rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computer, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii consultative și
informații despre periferice de calculator, servicii
de analiză privind calculatoarele, servicii de
cercetare informatică, servicii de configurare
a rețelelor informatice, servicii de diagnostic
computerizat, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, servicii
de informatică cuantică, servicii de proiectare
și programare informatică, servicii de rețele
informatice, servicii de transfer de date,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, servicii informatice de analiză de
date, servicii tehnice privind calculatoarele,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
studii de analiză comparativă cu privire la
performanțele sistemelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, testarea performanțelor
computerelor, teste de performanță a
calculatorului, artă grafică și design, consultanță
în materie de proiectare de hardware de
calculator, consultanță în materie de design
de pagini web, consultanță în domeniul
proiectării tehnologice, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, consultanță in
domeniul automatizării birourilor și spațiilor
de lucru, consultanță în decorațiuni interioare
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, concepție grafică de
materiale promoționale, cercetare și dezvoltare
de produse, consultanță în materie de
design web, consultanță în materie de
design, consultanță pentru dezvoltarea de
produse, consultanță privind alegerea perdelelor
(decorațiuni interioare), consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier

idecorațiuni interioare), consultanță tehnică în
materie de proiectare, creare de animații și
efecte speciale pentru terți, creare de ilustrații
grafice, creare de pagini principale pentru
terți, creare de pagini principale pentru rețele
informatice, creare de pagini web, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, creare de site-uri pe
internet, creare, proiectare și întreținere de
pagini web, creare și actualizare de pagini
principale pentru rețele de calculatoare, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), creare și design de
site-uri web pentru terți, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) pentru terți, crearea
de personaje de desene animate pentru cărți
poștale, crearea și proiectarea de pagini web
pentru terți, crearea și întreținerea siturilor web
pentru terți, dezvoltare de componente hardware
pentru operatorii video și audio, dezvoltare
de pagini web pentru terți, dezvoltare de
produse, dezvoltare, proiectare și actualizare
de pagini principale, dezvoltare și proiectare
de suporturi digitale pentru sunet și imagine,
dezvoltarea produselor pentru terți, evaluări
tehnice privind designul, furnizare de informații
în domeniul proiectării de produs, furnizare
de informații în domeniul dezvoltării de
produs, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, planificare în domeniul
designului, proiectare a exterioarelor clădirilor,
proiectare de baze de date, proiectare de
baze de date computerizate, proiectare de
hardware de calculator, proiectare de hardware
de calculator pentru industriile producătoare,
proiectare de hardware pentru comprimarea
și decomprimarea conținuturilor multimedia,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale, proiectare de
produse noi, proiectare de sisteme de măsurare,
proiectare de sisteme de prelucrare a datelor,
proiectare de sisteme de stocare, proiectare de
sisteme de comunicații, proiectare de sisteme
electrice, proiectare de sisteme electronice,
proiectare și implementare de pagini web în
rețea pentru terți, proiectare și implementare
de pagini web pentru terți, proiectare și
întreținere de site-uri informatice pentru terți,
servicii de dezvoltare de pagini web, servicii
de proiectare privind instrumentele de testare
pentru procesarea de date, servicii de proiectare
pentru sistemele de prelucrare a datelor, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de proiectare
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referitoare la procesoare de date, servicii de
proiectare și creare de pagini web.

───────

(210) M 2022 03133
(151) 04/05/2022
(732) TBN FOOD SRL, ALEEA

MUSATINI, NR. 11, BLOC N15,
SCARA C, ETAJ 2, AP. 11, JUDEȘ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LA OSPĂȚ
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 11.01.04;
08.07.11; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

43. Servicii de mâncare la pachet, servicii
de catering, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2022 03135
(151) 04/05/2022
(732) MARIUS-ANDREI ALEXE, INT.

BOGDANITEI, NR.2, ET.1, AP.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Subcarpați
(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,
servicii de comerț cu nft.
36. Emisiune si transfer de nft, tranzactii
financiare prin blockchain.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, productie audio, video,
multimedia, management cultural, servicii
de post-productie audio, video, multimedia,
organizarea de concerte si evenimente live,
activitati culturale, servicii ale studiourilor de
inregistrare audio, consultanta in productia
audio, video, multimedia.
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
si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor
de calculator, stocare si distributie digitala a
inregistrarilor audio, video, multimedia, platforme
de proiecte culturale.

───────

(210) M 2022 03136
(151) 04/05/2022
(732) COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA

ROMÂNĂ S.A., BLVD.DACIA,
NR.140, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020065, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(591) Culori revendicate: portocaliu
(HEX#f68e22), gri (HEX#ffffff), negru
(HEX#000000)

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
1795c), galben, albastru, alb

FUNDAȚIA POȘTA ROMÂNĂ 
Livrăm fapte bune
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41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
45. 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.

───────

(210) M 2022 03140
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI, NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2022 03142
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
ambitchous be more of a

bitch than the average bitch

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 19.07.10; 29.01.12;
26.04.02

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
             2665C), galben (Pantone 4008C)
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(210) M 2022 03144
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
imp-ish do naughty

things for fun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 19.07.10; 29.01.12;
26.04.02

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

(210) M 2022 03145
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
NFI no f- idea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 19.07.10; 29.01.12;
26.04.02

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
2270C), roz (Pantone 213C)

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
298C), verde (Pantone 3570C)
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(210) M 2022 03146
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
sexorcism sleeping
with someone new
to get over your ex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 19.07.10; 29.01.12;
26.04.02

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

(210) M 2022 03149
(151) 04/05/2022
(732) CG TECH LABS SRL, SPLAIUL

INDEPENDENTEI NR. 313B,
CORP C3, ET.9, AP.70, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

C G TECHLABS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 26.11.25

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

42. Programarea computerelor, inginerie,
servicii de efectuare de evaluări, estimări,
cercetări și rapoarte în domeniile tehnologice,
inclusiv consultanță tehnologică, servicii
tehnologice si de cercetare si proiectare in
legătură cu acestea, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware si software ale
calculatorului, servicii de calculator și tehnologie
pentru securizarea datelor informatice și a
informațiilor personale și financiare, precum
și pentru detectarea accesului neautorizat la
date și informații, servicii de protecție anti-
virus pentru computer, servicii de criptate a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru detectarea
furtului de identitate prin internet, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
servicii de proiectare, proiectare de software
și sisteme de computer, proiectare de site-
uri web, design de ambalaje, servicii științifice
și tehnologice, precum și de cercetare și
proiectare în legătură cu acestea, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, însămânțarea norilor,
oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, 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, consultanță în

(591) Culori revendicate: roz (Pantone
1767C), roșu (Pantone 1788C)
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proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, 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],
digitalizarea documentelor [scanare], duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor web, consultanță
în domeniul tehnologiei informației, furnizarea
de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, 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, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
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, dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terți,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, actualizarea
software-uiui pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web, scrierea de coduri, consultanță în
domeniul securității rețelelor de telecomunicații,
proiectare de prototipuri, proiectare de modele
simulate pe computer, servicii de măsurători
cartografice sau termografice cu ajutorul
dronelor, minerit de criptomonede, design
grafic pe computer pentru proiecții de video
mapping, investigații de criminalistică digitală
în domeniul criminalității informatice, servicii
de consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, consultanță în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei

inteligenței artificiale, servicii de autentificare a
utilizatorilor cu ajutorul tehnologiei blockchain,
dezvoltarea de jocuri de calculator și jocuri video,
informatică cuantică, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor,
servicii de design de logo-uri.

───────

(210) M 2022 03151
(151) 04/05/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND

SRL, STR.TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
05.03.11; 05.03.13; 26.01.03; 08.01.02;
11.01.01; 08.01.06; 05.07.08; 29.01.15

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

(591) Culori revendicate: roşu, galben, crem,
maro, verde, alb, argintiu

30. Agenti de îngrosare pentru gătit, alimente
pe bază de ovăz , aluaturi pentru produse de
panificație, patiserie, cofetărie, aluaturi pentru
foietaj (produse de patiserie), aluaturi pentru
pizza (produse de patiserie), aluaturi refrigerate
(produse de patiserie), aluaturi uscate (produse
de patiserie), amandine (produse de cofetărie),
amestecuri de ciocolată caldă (băuturi), amidon
de uz alimentar, anason (semințe), anason în
formă de stea, apă de mare pentru gătit, aperitiv

Boromir 
COZO-BUN 

DE DIMINEAŢĂ
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(produse de patiserie), aperitiv cu brânză si
marar, aperitiv cu crenvuști, aperitiv cu varză,
aperitiv cu carne, arahide cu sare, arome - altele
decât uleiurile esențiale, arome de cafea, arome
pentru prăjituri - altele decât uleiurile esențiale,
arpacaș (produse din cereale), arpacaș din
grâu, arpacaș din orz sau orzoaică, arpacaș
din ovăz, arpacaș pentru alimentație umană,
azimă (produse de panificație din făină), baghete
(produse de panificație), baghetă albă dublu
coaptă, baghetă albă rustique, baghetă cu
adaosuri, baghetă simplă, baghetă țărănească,
batoane (produse de panificație din făină de
grâu), batoane simple (produse de patiserie),
batoane cu adaosuri (produse de patiserie),
batoane cu lapte si diferite arome si adaosuri
(produse de patiserie), batoane de lemn dulce
pentru produse de cofetărie, baton din cereale,
batoane din cereale cu diferite arome si
adaosuri, arome pentru băuturi băuturi - altele
decât uleiurile esențiale), băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de ceai, băuturi pe baza de ciocolată,
băuturi pe bază de lapte, bezele (produse de
cofetărie), bicarbonat de sodiu pentru gătit,
biscuiți (produse de patiserie), biscuiți simpli,
biscuiți aperitiv, biscuiți cu cereale, biscuiți cu
cremă, biscuiți obisnuiți, biscuiți cu adaosuri,
biscuiți cu semințe, biscuiți dietetici, biscuiți
glazurați, biscuiți pe bază de malț, blaturi de tort
(produse de patiserie), boia, bomboane simple,
bomboane cu diferite adaosuri si umpluturi,
bomboane cu mentă, branzoaice (produse de
patiserie), briose (produse de patiserie), budinci
(produse de cofetărie), cacao pentru fabricarea
produselor de patiserie si cofetărie, cacao cu
lapte, cafea, ceai, cacao si înlocuitori ai acestora,
cafea pentru fabricarea produselor de patiserie
si cofetărie, cafea Boromir, cafea cu lapte, cafea
espresso decofeinizat, cafea espresso, cafea
gingerbread caffe latte, cafea verde, caffe latte,
caffe latte decofeinizat, cappuccino decofeinizat,
cappuccino, capere, caramele (produs de
cofetărie), carne pentru prepararea sosurilor pe
bază de carne, cartofi pentru fabricarea făinii
de cartofi si a preparatelor alimentare pe bază
de cartofi, cavatappi, ceaiuri de plante, ceai
(diferite sortimente), ceai cald, ceai rece, ceai
cu miere, cereale pentru diferite gustări pe bază
de cereale si preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale expandate, cereale uscate,
chantecler (produse de cofetărie), chipsuri de
cartofi acoperite cu ciocolata, checuri (produse
de patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată,
checuri cu diferite creme si adaosuri, checuri
glasate cu ciocolată, checuri glazurate, checuri
marmorate cu cremă, cheesecake (produse de

cofetărie), chifle (produse de panificație din făină,
chifle simple, chifle cu adaosuri si umpluturi,
chifle cu semințe, chocolate cookie caffe latte,
chocottone (produse de patiserie), chutneys
(condiment), ciau - ciau (condiment), cicoare
(inlocuitor de cafea), ciocolată, ciocolată de
casă, ciocolată caldă cu marshmallow, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu diferite amestecuri si
umpluturi, ciocolată cu lapte, ciocolată pentru
fântâna, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie, patiserie si pâine,
ciocolată tartinabilă, cicolată caldă, clătite, coj
de tarte (produse de patiserie), colaci (produse
de panificație din făină), colac festiv, colac
mireasă, colac moldovenesc, colac pentru
moț, condimente cu diferite arome, condimente
pe bază de mirodenii, cornetti (produse de
patiserie), cornetti cu diferite arome si adaosuri,
cornulețe (produse de patiserie), cornulețe cu
diferite arome si umpluturi, cornulețe cu rahat,
cornulețe cu umplutură de gem de fructe,
cornulețe foietaj cu diferite arome si umpluturi ,
cornuri (produse de panificație din făină), cornuri
cu diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie),
covri - dog, covrigi (produse de panificație din
făină), covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi,
covrigi cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu
adaosuri, covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți
cu semințe, covrigi impletiți, covrigi impletiți
cu adaosuri si arome, covrigi simpli, covrigi
buzoieni, covrigi buzoieni cu adaosuri si arome,
covrigi de buzău, covrigi de buzău cu adaosuri
si arome, covrigei (produse de panificație din
făină), covrigei cu diferite adaosuri si arome,
cozonaci (produse de patiserie), cozonaci cu
diferite creme, arome si adaosuri, cozonaci
glazurați, cristale de jeleuri cu arome, pentru
fabricarea produselor de cofetărie cu jeleuri,
creme pentru prajituri(produse de cofetărie),
cremă caramel, cremă cu crochete, cremă de
ouă englezească, cremă pe bază de cacao,
cremă pe bază de ciocolată, cremă pe bază de
cafea, cremă pe bază de nes, cremă tartinabilă
pe bază de ciocolată, cremă tartinabilă de cacao,
cu alune de pădure, cremă cu vanilie, cremă
brulle caffe latte, cremă cu fructe, cremă cu
diferite arome si adaosuri, cremșnit (produse de
patiserie), crochete cu diferite adaosuri (produse
de patiserie), crochete împletite cu semințe,
croissant (produse de patiserie), croissant cu
diferite arome si umpluturi, croissant fresh
cu unt, croissant simplu, crutoane, crostini
(produse de panificație din faina), cuișoare,
cupcakes (produse de cofetărie), cupcakes
cu ciocolată, cupcakes cu diferite creme si
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adaosuri, curcumă de uz alimentar, curry, cus-
cus, decoratiuni comestibile pentru prăjituri,
deserturi, deserturi cu înghețată, deserturi pe
baza de ciocolată, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate(produse de
cofetărie), drajeuri romboidale pentru produse
de cofetărie, drajeuri cu diferite arome, drojdie,
drojdie pentru fabricarea berii, dropsuri (produs
de cofetărie), dropsuri cu diferite arome si
umpluturi, dropsuri cu diferite arome, dropsuri
simple, dulciuri, dulciuri de înghețată din
iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri pentru
decorarea pomului de Crăciun, drojdie, praf de
copt, ecleruri (produse de patiserie), ecleruri cu
diferite umpluturi, esențe pentru alimentație, cu
excepția esențelor eterice si a uleiurior esențiale,
faina si preparate din cereale, faină albă de
grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină albă
din grâu de panificație, făină alimentară, faină
de boabe, făină de cartofi alimentara, făină de
fasole, făină de grâu, făină de muștar, făină
de orez, făină de orz, făină de ovăz, făină de
porumb, făină de secară alimentară, făină de
secară prăjită, făină de soia, făină dietetică din
grâu de panificație, făină din brizură de orez,
făină din germeni de grâu, făină din germeni
de porumb, făină de tapioca alimentară, făină
graham, făină integrală de grâu, făină integrală
de secară, făină neagră din grâu de panificație,
făină semialbă de grâu dur, făină semialbă de
secară, făină semialbă din grâu de panificație,
făină simplă, fermenți, fermenți pentru paste,
fidea (paste făinoase din făină), fidea cu diferite
adaosuri, fidea cuiburi, figurine din ciocolată
(produse de cofetărie), figurine din pastă de
zahăr, floricele (produse de cofetărie), floricele
de porumb, foi de pandișpan (produse de
cofetărie), foi de plăcintă (produse de patiserie),
foi pentru cremșnit (produse de patiserie), foi
pentru prăjituri (produse de patiserie), foi pentru
produse de cofetărie, foi pentru produse de
patiserie, foietaje (produs de patiserie), foietaje
cu diferite adaosuri si arome, foietaje cu diferite
umplutiri, fondante (produse de cofetărie),
franzelă (produse de panificație din faina ),
franzelă cu adaosuri, franzeluță, franzeluță
graham, franzeluță țărănească, frappuccino cu
baton lapte si cacao, frappuccino, friscă, fructe
de pădure învelite in ciocolată (produse de
cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse de
cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi de grâu,
fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
fulgi din amestecuri de cereale, fulgi din târâtă
de cereale, fursecuri (produse de patiserie),
fursecuri asortate, fusilli (paste făinoase din
faina), germeni de grâu (produse din cereale),
germeni de porumb (produse din cereale),

gheata (apa inghetata), gheată comestibilă,
gheată naturală sau artificială, gheată pentru
răcire, ghimbir, glucoză cu arome, glucoză
pentru uz alimentar, glucoză tablete, gluten de uz
alimentar, gogoși (produse de patiserie), gogoși
simple, gogoși cu diferite arome si umpluturi,
grâu spelt, procesat, griș, griș alimentar (griș si
calciu gris), griș de porumb, grisine (produse de
panificație), grisine cu diferite adaosuri, gume
de mestecat, altele decât de uz medical, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez,
halva , halva cu diferite arome si adaosuri, hot-
dog, îndulcitori naturali, infuzii, altele decât cele
medicinale, inghetata, sorbeturi si alte produse
similare sub forma de inghetata, comestibile,
înghețată cu arome, înghețată cu ciocolată,
înghețată cu fructe, înghețată de iaurt, înghețată
din lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, înlocuitori de cafea, inlocuitori de
ciocolată, inlocuitori de ceai, inlocuitori de cacao,
japoneze (produse de panificație din făină),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), ketch-up,
lapte pentru cafea, lapte pentru cacao, lăptișor
de matcă pentru alimentație umană, cu excepția
celui de uz medical, lemn dulce pentru produse
de cofetărie, lianți pentru cârnati, lianți pentru
înghețată, lipie (produse de panificație din făină),
lipie albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânza,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltozâ, mămăligă, mâncăruri pe bază de făină,
mâncăruri pe bază de mălai, marțipan, melasă,
mentă pentru utilizare în cofetărie, merdenele
(produs de patiserie), merdenele cu diferite
umpluturi (produse de patiserie), mere in foietaj
(produse de patiserie), miere pentru prepararea
produselor de patiserie si cofetărie, migdale
pentru utilizarea in cofetărie, miniamandine
(produse de cofetărie), minibaghete (produse
de panificație din faina), minibaghete cu diferite
adaosuri, minicoșulete cu diferite umpluturi
(produs de cofetărie), minicrostini (produse de
patiserie), minicupcakes cu fructe (produse
de cofetărie), minicupcakes cu ciocolata,
minicupcakes cu tiramisu, minieclere (produse
de cofetărie), minisandwich diferite sortimente
(produse de patiserie), miniștrudele (produse
de patiserie), miniștrudele cu diferite umpluturi,
minitarte (produse de cofetărie), minitrufe
(produse de cofetărie), mirodenii pentru produse
de panificație, patiserie si cofetărie, mucenici
(produse de panificație din făină), mușii,
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napolitane (produse de patiserie), napolitane
cu diferite adaosuri, napolitane glazurate,
napolitane simple, negrilică, nucșoară, nuga
(produse de cofetărie), nuga cu diferite arome
si adaosuri, nuga simpla, orez, paste si taitei,
orez pentru prepararea produselor de panificație,
patiserie si cofetărie, orez decorticat, orz decojit,
orz măcinat, orz pentru alimente, otet, sosuri
si alte condiment, oțeturi, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse
de patiserie si produse de cofetărie, pâine
Boromir, pâine acloridă, pâine albă, pâine albă
cu adaosuri, pâine albă cu cartofi si maia, pâine
albă cu cartofi, pâine albă de țară rustique,
pâine albă dublă coaptă, pâine albă fără sare,
pâine albă floare, pâine albă impletită, pâine
albă pe vatră, pâine albă rotundă, pâine albă
sapoca, pâine albă toast, pâine ciabatta, pâine
cu făină de ovăz, pâine cu făină dietetică,
pâine cu fibră alimentară, pâine cu secară,
pâine cu secară toast, pâine de casă, pâine de
secară cu semințe de floarea soarelui, pâine
dietetică, pâine din amestecuri de făină, pâine
fără gluten, pâine fără sare, pâine feliată, pâine
fimituri, pâine graham, pâine graham toast, pâine
împletită, pâine integrală, pâine integrală cu
adaosuri, pâine integrală toast, pâine jimbla
țărănească secară, in, floarea soarelui, pâine
jimbla, pâine matinal alb, pâine matinal graham,
pâine mozaic, pâine neagră, pâine neagră
cu adaosuri, pâine neagră cu cartof, pâine
nedospită, pâine pave cu maia, pâine rustică
cu semințe si cereale, pâine semialbă, pâine
semialbă cu adaosuri, pâine semialbă simplă,
pâine țărănească albă, pâine țărănească neagră
cu semințe, pâine toast semințe dovleac, pâine
uscată, pâine casei, păinică cu cremwusti si
semințe, pâinișoară cu tărațe, paleuri cu nucă
(produse de patiserie), păine panaghie (produse
de panificație din făină), panettone(produs
de patiserie), panettone cu diferite adaosuri,
pască (produs de patiserie), pască cu diferite
umpluturi si arome, paste, pastă de migdale,
pastă de tomate, pastă din boabe de soia,
paste alimentare făinoase, paste cu diferite
adaosuri, paste făinoase cu adaosuri(scurte,
medii, lungi), paste făinoase din grâu dur,
paste făinoase din grâu moale, paste făinoase
simple (scurte, medii, lungi) , paste făinoase
umplute, paste pentru prăjituri , paste pentru
produse de patiserie, pastile de drojdie, altele
decât cele de uz medical, paleuri (produse de
patiserie), pateuri (produse de patiserie), pateuri
cu diferite umpluturi si arome, pesmet, pesmet
din pâine, pesmet din produse de panificație,
petit pain vanilie (produs de cofetărie), petit

pain cu brânză, petit pain cu ciocolată, piper,
pișcoturi, pișcoturi cu adaosuri, pituști (produse
de panificație din făină), pituști albe rustique,
pituști albe, pituști cu adaosuri, pituști din secară,
pituști integrale, pituști țărănești, pizza, pizza
diferite sortimente, plăcinte, plăcinte cu diferite
umpluturi, adaosuri si arome, porumb măcinat,
porumb pentru consum alimentar, porumb pentru
griș, porumb prăjit, praf pentru prăjituri, prafuri
pentru înghețate, prăjituri (produse de cofetărie),
prăjituri diferite sortimente, prăjituri cu foi,
prăjituri cu blat, prăjituri cu diferite creme,
prăjituri cu friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu nuci, prăjituri specialități,
prăjituri cu glazură si diferite elemente de
decor, prăjiturici uscate, prăjituri de orez,
prăjituri cu bezea, praline, preparate alimentare
pe bază de ciocolată, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, prescură (produse de
panificație din faina), pricomigdale, profiterol
(produs de cofetărie), produse din ciocolata cu
lichior, produse de patisserie Daneza, produse
aromatice (preparate - de uz alimentar), produse
de cofetărie din caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă 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 nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități, produse de patiserie
congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, produse pentru frăgezit carne, de
uz alimentar, propolis pentru alimentația umană,
pufuleți (produse din cereale), pufuleți cu diferite
arome, rahat (produse de cofetărie), rahat cu
arome de fructe, rahat cu cacao, rahat cu diferite
adaosuri si arome, ravioli, ruladă (produse de
cofetărie), ruladă cu diferite umpluturi, rulouri,
rulouri cu diferite umpluturi, rulouri de primăvară,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
salam de biscuiți (produs de cofetărie), saleuri
(produs de patiserie), saleuri cu diferite adaosuri,
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35. Servicii de agenţii de import-export,
agentii de informatii comerciale, agentii
de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea intreprinderilor industriale sau
comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comerț cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii
de comerț cu amănuntul al produselor
alimentare si nealimentare, comerțul electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
importul si exportul produselor alimentare si
nealimentare, importul si exportul de mărfuri,
decorarea vitrinelor, distribuire de eșantioane,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare
de material publicitar (broșuri, prospecte,
imprimate, eșantioane), expertiză în afaceri,
facturare, gestionare de fișiere informatice,

intermedieri in vanzarea cu ridicata a mărfurilor,
intermedieri in vanzarea mărfurilor, închiriere
de automate de vânzare, închiriere de material
publicitar, închiriere de spatii publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de
promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing de
produse, marketing prin influenced, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale
si publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare de texte
publicitare, previziuni economice, prezentarea
de produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afaceilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate prin corespondentă, publicitate
radiofonică, publicitate televizata, publicitate
online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu
produsele de panificație, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti [achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi], servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si
livrare, servicii de consultanta in atacen pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, vânzare la licitație.

───────

saleuri simple, sandwichuri, sare de bucătărie,
sare pentru conservarea alimentelor, savarine
(produs de cofetărie), scoici foietaj (produs de
patiserie), scorțișoară, șerbeturi, semințe de
canepa procesate (pentru asezonare), semințe
de dovleac procesate (pentru asezonare), sirop
de melasă, snacksuri (produse de patiserie),
șofran, soia pentru consumul alimentar, sos
de roșii, sos dulce de roșii, sos picant de
roșii, sos picant de soia, sosuri (condiment),
sosuri de came, sosuri pentru salate, spaghete,
specialități de panificație, specialitate floare,
specialități cu cereale, specialități de panificație
împletite, specialități din pâine, specialități de
patiserie, specialități de cofetărie, spirală (produs
de panificație din făină), spirală cu adaosuri,
spirală simplă, sprițate (produs de cofetărie
- fursecuri), spume ca desert (produse de
cofetărie), spume de ciocolată, ștrudele (produse
de patiserie), ștrudele cu diferite umpluturi
si arome, suc de lamaie cristalizat (pentru
asezonare), tapioca si sago, taco, tagliatelle
cuburi (paste făinoase), tăiței cu diferite adaosuri
(paste făinoase), tăiței cuburi, tăiței, tapioca
pentru făină de uz alimentar, tărâțe tillo de grâu
(produse de panificație din cereale), tărâțe de
arpacaș, tărâțe de grâu pentru uz alimentar,
tărâțe de orez, tărâțe de ovăz, tărâțe de porumb,
tărâțe de secara, tărâțe (produse din cereale),
țelină pentru sare, terci alimentar pe bază de
lapte, tiramisu (produse de cofetărie), tortillas,
torturi (produse de cofetărie), torturi, torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs de
patiserie), trufe (produs de cofetărie), turtă dulce,
turtă dulce cu adaosuri si diferite umpluturi, turtă
dulce cu glazură, urechi de elefant (produs de
cofetărie), vafe, vanilie, vanilină, zahar, miere,
melasa, zahăr candel de uz alimentar.
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(210) M 2022 03153
(151) 04/05/2022
(732) TODAY ADVERTISING SRL,

STR. CALEA VITAN, NR. 108, BL.
V35, SC. 1, AP. 33, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

SCAN & SEE Beyond infinity
(531) Clasificare Viena:

29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.12; 24.17.08

clase:
9. Software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice
cu medii din lumea reală, aplicație software,
descărcabilă, pentru servicii de rețele sociale
prin internet, aplicație software, descărcabilă,
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), aplicatii mobile
descărcabile, aplicații software descărcabile.
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,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, furnizare

și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de relații cu publicul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
producție de materiale publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți.

───────

(210) M 2022 03158
(151) 04/05/2022
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

SELECTION SUNRISE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice,
vaporizator de tutun, trabucuri, cigarillos, tutun
pentru prizat, articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu, 
             alb
(511)   Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03160
(151) 04/05/2022
(732) MIHAI-SILVIAN MÎNCU, STR.

NICOLAE TITULESCU NR.
73-79, BL.10A, SC. A, ET. 6, AP.
24, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NABUU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. 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, 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), medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, rășini
artificiale și sintetice în stare brută, substanțe,
produse și preparate chimice și elemente
naturale, săruri pentru uz industrial.
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, preparate pentru
curățare și odorizante, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă.
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, 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 pentru fixarea protezelor,
aditivi medicinali pentru hrana animalelor,
aditivi pentru furaje de uz medical, agenți
de administrare de medicamente sub formă
de capslule comestibile pentru ambalarea de
pulberi farmaceutice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la ziare, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
analiză de preț, brokeraj cu liste pe bază
de nume și adrese, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, servicii de vânzare
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 băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
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de cusut, 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
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, 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 produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
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 igienă pentru oameni, 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 produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de litieră pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu arme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, 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
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, 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 sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, 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 vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, 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 produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii

de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), 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 în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vopsele, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru parfumare, 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 în legătură cu
ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
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amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, 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
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, 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 jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, 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 fire de tricotat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, 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 produse
de litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, 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, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție.

───────
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(210) M 2022 03162
(151) 04/05/2022
(732) HOME AROMA JOY, STR.

CODRULUI NR. 27, CORP C7,
AP. 25, JUD. ILFOV, MAGURELE,
077125, ILFOV, ROMANIA

(540)

JASMINE BEAUTY & CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.05.21;
29.01.13

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice şi articole
de toaletă nemedicinale, parfumuri, uleiuri
esenţiale, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive., produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, preparate pentru albit
și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
beţişoare parfumate, parfumuri, apă parfumată,
lumânări parfumate.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri.

───────

(210) M 2022 03167
(151) 04/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI, STR. CALEA
NATIONALA NR. 64, JUD.
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710012,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FC BOTOȘANI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.03.01; 03.03.15;
29.01.12; 24.09.02; 26.11.25

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
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.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), gri (HEX #c2c6c2), roșu
(HEX #e31f37, HEX #c4212f, HEX
#c02d3f)

(591) Culori revendicate: albastru (HEXA
#040494), roșu (HEXA #e3252d)
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Izvorul Prinților
și al Prințeselor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

clase:
30. Ciocolata, 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, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai.
32. Bere, 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 03176
(151) 05/05/2022
(732) CARLSBERG A/S, J.C.

JACOBSENS GADE 1,
COPENHAGEN, 1799 V,
DANEMARCA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 05.07.21;
25.01.19; 09.07.25

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

32. Bere, bauturi nealcoolice, ape minerale si
gazoase, bauturi din fructe si sucuri din fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea bauturilor.
33. Bauturi alcoolice, cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor.

───────

(210) M 2022 03172
(151) 05/05/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
350C), (Pantone 370C), (Pantone
583C), crem (Pantone 7527C),
(Pantone 9100C)

Carlsberg 
LUMA 

DRY-HOPPED LAGER 
CU  TREI TIPURI DE HAMEI

 PENTRUO AROMĂ 
DESĂVÂRȘITĂ
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(210) M 2022 03177
(151) 05/05/2022
(732) CARLSBERG A/S, J.C.

JACOBSENS GADE 1,
COPENHAGEN, 1799 V,
DANEMARCA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

DRY HOPPING

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.21

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

32. Bere, bauturi nealcoolice, ape minerale si
gazoase, bauturi din fructe si sucuri din fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea bauturilor.
33. Bauturi alcoolice, cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor.

───────

(210) M 2022 03179
(151) 20/05/2022
(732) CORNELIU MIRCEA HERTA, STR

CÂMPULUI NR.197, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400686,
CLUJ, ROMANIA

(540)

JIKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

11. Cuptoare si sobe cu ardere pentru interior si
exterior, cuptoare pizza cu lemne, sobe racheta,
sobe cu carbune si peleti, sobe cu lemne, sobe
portabile, firepituri ( vatra de foc exterioara),
smoker, grill-uri, șemineuri, accesorii sobe, placi
componente sobe, hote de ventilatie pentru
sobe, dispozitive aprindere sobe.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor a produselor din clasa 11, servicii
de comerț cu amănuntul și ridicata a produselor
din clasa 11, servicii de promovare prin orice
mijloace inclusiv prin cele on-line a produselor
din clasa 11, vanzare pe platforma online a
produselor din clasa 11.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
350C), crem (Pantone 7527C)
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(210) M 2022 03182
(151) 05/05/2022
(732) ELENA FECHETE, STR SUB VII,

NR 17, JUDEȚ SIBIU, SALISTE,
557225, SIBIU, ROMANIA

(540)

ACADEMIA MEDITATIA
RESPIRATIA MANDALA
DEVENIRII INTRU FIINTA

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

41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale., furnizarea de instruire online, servicii
educaționale pentru furnizarea de cursuri de
instruire.

───────

(210) M 2022 03184
(151) 05/05/2022
(732) ADRIANA PĂDURARU, STR.

VITEJILOR, NR. 6, BL. SC11, SC.
TR.1, ET. 4, AP. 11, JUDEȚ IAȘI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

COMOARA COPILĂRIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii (tipărite), materiale didactice și
de instruire, publicații imprimate, publicații
periodice, reviste (publicații periodice), publicații
periodice tipărite, publicații educative, cărți, cărți
documentare, cărți educative, carti cu informatii,
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, pliante informative tipărite,
materiale imprimate, materiale educative tipărite,
materiale tipărite pentru instruire, materiale de
instruire tipărite, materiale educative și didactice,
materiale tipărite de cursuri prin corespondență,

cutii din carton, cutii pentru papetărie, cutii de
expunere din carton.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de promovare, administrare de programe
de schimburi culturale și educative, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții de
învățământ.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale
pentru copii, 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 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,
servicii oferite de tabere de recreere, servicii
oferite 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, 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, predarea de limbi străine,
cursuri de limbi străine, servicii de învățământ
referitoare la limbi străine, învățământ preșcolar,
educație preșcolară, servicii școlare, servicii de
consultanță în domeniul educației, organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
consiliere în materie de educație, furnizare
de informații în materie de educație, servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite de
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ateliere de formare, organizarea de ateliere de
lucru, ateliere organizate în scopuri educative,
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 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 03188
(151) 05/05/2022
(732) ENACHE ANDREEA, STRADA

JIMBOLIA NR 143, AP 2, ET
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
013254, ROMANIA

(540)

MUNE jewelry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și

imitații ale acestora, articole de bijuterie, produse
de bijuterie.

───────

(210) M 2022 03193
(151) 05/05/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Alstrong
(531) Clasificare Viena:

27.05.01

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

(591) Culori revendicate: bleumarin (HEX
#003349)

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 /
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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,
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
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
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în formă de t (teuri) pentru măsurare, măşti de
protecţie pentru muncitori.
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
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
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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
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

137

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
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
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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
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
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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
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 ochelari anti-
orbire, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

140

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 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
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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 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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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 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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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 03195
(151) 13/05/2022
(732) ANDRADA CRISTINA DAVID,

JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

CANDY BOULEVARD
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.12

clase:
30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, 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 învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisù, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă

de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de
ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse
de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu

(591) Culori revendicate: roz deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie.

───────

(210) M 2022 03196
(151) 05/05/2022
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

PUȚUL LUI ZAMFIR, NR. 36,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREŞTI, 011681, ROMANIA

(540)

RAPSTALGIA
(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.

───────

(210) M 2022 03198
(151) 05/05/2022
(732) IRINA-LILIANA BINDER, STR.

STEFAN BACIU, NR. 73, AP.13,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, CLADIREA VIVANDO
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

irina binder
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,

podcast-uri descărcabile, cărți audio, pagină
web, calendare descărcabile de imprimat,
felicitări electronice descărcabile pentru a fi
trimise prin poștă.
16. Cărți, cărți documentare, cărți școlare, cărți
ilustrate, cărți manuscrise, cărți educative, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, cărți de povești, cărți pentru copii, cărți
de ficțiune, cărți de povești pentru copii, colecții
de cărți non-ficțiune, colecții de cărți de ficțiune,
cărți de pus pe măsuțele de cafea, cărți pentru
copii care includ o componentă audio, tipărituri,
publicații educative, publicații imprimate,
publicații periodice, publicații periodice tipărite,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi 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), caracter tipografice,
clişee, calendare, calendare tipărite, calendare
de birou, calendare de perete, calendare de
buzunar, suporturi pentru calendare, calendare
cu foi detașabile, foi de schimb pentru calendare,
suporturi pentru calendare de birou, felicitări,
felicitări muzicale, felicitări aniversare, felicitări
pop-up, felicitări de crăciun, felicitări pentru
ocazii speciale, felicitări (care însoțesc) cadouri,
felicitări cu mesaje motivaționale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, cutii din hârtie pentru
depozitarea felicitărilor.
21. Căni, suporturi de căni, cești și căni, căni
din sticlă, căni de cafea, căni din ceramică, căni
de porțelan, căni de băut, căni fabricate din
sticlă, căni confecționate din ceramică, căni de
dimensiuni mici, căni confecționate din porțelan,
căni confecționate din porțelan fin, suporturi
de masă pentru căni de ceai, căni de ceai
(yunomi), căni termos, căni realizate din plastic,
căni fabricate din materiale ceramice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de editare şi redactare publicaţii, servicii de
vânzare cu amănuntul de cărți membrilor unui
club de cărți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de promovare comercială,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educational, administrare a afacerilor
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pentru autori și scriitori, servicii publicitare pentru
cărți, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, 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
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de publicitate și marketing,
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 mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți audio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu podcast-uri descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi media
educative descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de povești, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
de povești pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu povești sub formă
de imagini, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți ilustrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți pentru copii care includ
o componentă audio, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de desen, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
de desenat sau de scris, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de ficțiune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi media educative descărcabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți de povești, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți de povești pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu povești sub formă de imagini, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți ilustrate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți pentru copii care includ

38. Comunicare prin bloguri online.
41. Producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, publicare de
cărți, închiriere de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de reviste și cărți, publicare
de cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, editare de publicații, servicii de
editare, publicare și editare de cărți, publicare și
editare de materiale tipărite, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, editare de publicații, servicii
de editare computerizată, consultanță editorială,
servicii de consultanță în domeniul editorial,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de manuale, elaborare
de manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de
căr instructive, publicare de cărți și recenzii,
furnizare de informații referitoare la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de cărț electronice și periodice pe internet,
servicii de consultanță în materie de publicare de
cărți, publicare de literatură didactică, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, 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, nedescărcabile,
servicii de agenție literară, servicii de publicare

o componentă audio, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți de desen,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți de desenat sau de scris, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți de ficțiune, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu căni și pahare.
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şi publicare on-line, publicarea de calendare,
publicare de calendare de evenimente.

───────

BOTOȘANI, STR. CALEA
NATIONALA, NR. 64, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710012,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FCBT
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.01.01;
03.03.01; 24.09.05; 29.01.13

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

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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

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

───────

(210) M 2022 03200
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOȘANI, STR. CALEA
NATIONALA, NR. 64, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710012,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

TOT MAI SUS!

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

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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#040494), roşu (HEX #f95455), alb

(210) M 2022 03199
(151) 05/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB
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(210) M 2022 03201
(151) 06/05/2022
(732) PROTECT PHONE S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ, SAT MĂNEȘTI, NR.
141, CAMERA1, JUDEȚ PRAHOVA,
COMUNA MĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

NYTRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini de tuns, mașini de tuns animale,
mașini electrice de tuns, aparate de tuns
vite (mașini), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, 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, 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
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 / vânturătoarepentru
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, 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
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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 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, 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
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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, 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 (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, 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,

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, 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),
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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, 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, 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, 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, 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, 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
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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.

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, 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), mânere pentru
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

8. Foarfece de tuns, mașini de tuns, aparate
de tuns animale, aparate de tuns animale,
instrumente manuale de tuns, aparate de tuns
câini, mașini de tuns (manuale), mașini de
tuns electrice, aparate electrice pentru tuns
părul, tuns (mașini de - pentru animale), mașini
de tuns (unelte acționate manual), aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
mașini de tuns părul acționate manual, aparate
de tuns părul, non-electrice, mașini de tuns
părul, electrice și neelectrice, foarfece electric
de tuns pentru animale (instrument manual),
mașini de tuns pentru animale (unelte de mână),
aparate de tuns părul, electrice și acționate cu
baterii, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de ras,
ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
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
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manichiură, seturi de manichiură, electrice,
cavile de matisit, ciocan de urgenţă, 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,
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, boxuri
pentru pumn, cleşti de perforat (unelte de mână),
perforatoare (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, rindele de fălţuit,
greble (unelte de mână), pisăloage (unelte de
mână) / pisăloage pentru sfărâmat (unelte de
mână), maiuri (unelte de mână), raşpele (unelte
de mână), dispozitive cu clichet (unelte de
mână), curele de ascuţit briciul, casete pentru
briciuri/lame de ras, lame de ras, aparate de
ras, electrice sau neelectrice, doze pentru alezor,
alezoare, nituitoare (unelte de mână), ciocane de
nituit (unelte de mână), săbii, greble pentru nisip,
lame de fierăstrău (componente ale uneltelor
de mână), suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie
(unelte de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci,
raclete (unelte de mână), raclete pentru schiuri,
unelte de răzuit (unelte de mână), şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru
coase, pietre pentru coase / pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit / oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână),
seceri, arme de mână, altele decât armele de

foc, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi linguri),
instrumente de ascuţit marginile schiurilor,
acţionate manual, instrumente şi unelte pentru
jupuirea animalelor, baroase, cazmale (unelte
de mână), chei de buloane (unelte de mână) /
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri, rigle (unelte de mână),
unelte de ştanţare (unelte de mână) / ştanţe
(unelte de mână), bastoane de amestecare
pentru amestecarea vopselei, ciocane pentru
piatră, instrumente de şlefuit, teci pentru
săbii, 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 / mărunţitoare
de legume, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, spiralizatoare de legume, acţionate
manual, decojitoare de legume (unelte de mână),
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. Instrumente pentru măsurarea temperaturii,
termometre, termometre tehnice, termometre
de uz casnic, termometre electronice, altele
decât cele de uz medical, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
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
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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,
ochelari 3d, abace, accelerometre, acumulatori,
electrici, hidrometre pentru acid, acidimetre
pentru baterii, alarme acustice / alarme
sonore, cabluri acustice, cuplaje acustice,
actinometre, adaptoare electrice, maşini de
adunat, antene, aerometre, aparate de analiză
a aerului, sonerii de alarmă, electrice, alarme,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare / supape
de amplificare, anemometre, (film de) desene
animate, baterii anodice / baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare de
baie, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
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, 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
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
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cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator) / cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei / aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii / stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundători, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,

aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, 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
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil / contoare de benzină,
gazometre (instrumente de măsurare), aparate
de măsurare, aparate de satinare pentru
tipăriturile 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
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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
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,
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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,
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, 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,
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, eamanduri 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 depantă / 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
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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 det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice / tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),

plăci transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unităţi flash usb, manometru de vid, tuburi
de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, 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, 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. Termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, termometre auriculare, termometre
electronice de uz medical, termometre digitale
de uz medical, termometre cu mercur pentru uz
medical, termometre cu infraroșu de uz medical,
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, 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 onflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
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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 pentru articulaţii,
anatomice / bandaje de susţinere, 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,
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, 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,
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,
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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
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.
11. Corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), accesorii pentru corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, becuri de iluminat,
becuri de lămpi, becuri cu led, lămpi electrice,
lămpi de iluminat, aparate de iluminat și
reflectoare., 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, lămpi
solare, lămpi cu raze solare ultraviolete pentru
scopuri cosmetice, lămpi alimentate cu energie
solară, 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 instalaţiilede 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, duze anti- stropire  pentru
robinete, dispozitive anti-reflexiepentru vehicule
(corpuri de  iluminat) / dispozitive contra  orbirii
pentru  vehicule  (corpuri  de iluminat), 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
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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 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, 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
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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, 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
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),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
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pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
20. Oglinzi (mobilier), oglinzi decorative, oglinzi
de perete, oglinzi de baie, oglinzi de mână,
oglinzi de buzunar, oglinzi pentru pudriere,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), oglinzi
pentru bărbierit, oglinzi care se înclină, oglinzi
îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu sunt
portabile), 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, perne
de aer, nu cele pentru scopuri medicale,
perne gonflabile / 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, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
magăţători pentru genţi, nemetalice, coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / 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
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ 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 / 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, 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 / 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),
lădiţe, 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, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic / statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (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, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
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(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, 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, 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, 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
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri

de joacă 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, ezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici
din zidarie, 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, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), 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 rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
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menghină (mobilă), 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.
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,
încălțăminte de stradă, încălțăminte de sport,
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
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), bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, 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, n ponchouri,
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, pantaloni scurţi tip fustă, bonete,
măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie de
corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghetre / şoşoni, 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 /
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pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), colanţi, bombeuri pentru încălţăminte,
togi, jobene, benzi pentru manşetele de
la pantaloni / 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 neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
28. Jucării, păpuși (jucării), jucării electronice,
jucării muzicale, jucării gonflabile, pistoale
(jucării), jucării flexibile, jucării vorbitoare,
jucarii inteligente, jucării modulare, jucării
zornăitoare, jucării electronice teleghidate,
jucării cu telecomandă, jucării cu baterii, jucării
de construit, jucării din plastic, jucării din cauciuc,
jucării din metal, jucării de lemn, puzzle-uri
(jucării), jucării de exterior, machete de mașini
(jucării), covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), jucării-centru de activități
pentru copii, jocuri, jocuri electronice, jocuri
de memorie, jocuri de construcție, jocuri de
societate, jocuri de masă, articole de joacă,
jucării de pluș, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, saltea de joacă pentru
bebeluşi, jocuri de table, clopoţei pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
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
pe tablă, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, 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, jetoane pentru jocurile de noroc, pomi
de crăciun din material sintetic, pocnitori cu
surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
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), pahare pentru
zaruri, darts, momeli pentru vânătoare sau
pescuit / nade pentru vânătoare sau pescuit,

zaruri, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
cârlige pentru peşte, table de dame, dame
(jocuri), drone (jucării), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, instrumente de
pescuit, linii (fire) de pescuit, plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
aparate pentru jocuri, aparate pentru jocurile
de noroc, gută pentru pescuit, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele
de aeronave, deltaplane, jocuri cu potcoave,
fluiere pentru vânătoare, puzzle-uri, manşe de
comandă pentru jocurile video, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, mincioguri pentru
pescarii cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă
pentru jocuri, măşti (obiecte de divertisment),
păpuşi matrioska, ace de pompe pentru umflarea
mingilor de joacă, 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, pălării din
hârtie pentru petreceri, tuburi de confeti pentru
petreceri (articole cu caractere de noutate pentru
petreceri), capse cu percuţie (jucării), piñatas,
baloane pentru joacă, mingi/bile de joacă, cărţi
de joc, jucării de pluş, jucării de pluş cu
păturică ataşată, jocuri portabile cu ecrane cu
cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu funcţii
de telecomunicaţii integrate, folii de protecţie
adaptate pentru ecrane pentru jocurile portabile,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, păpuşi marionete,
quoits, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, jocuri cu inele, căluţi balansoar,
undiţe de pescuit, roţi de ruletă, 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, popice, popice (jocuri),
topogane (obiecte de divertisment), automate
(maşini de jocuri), globuri de zăpadă, bule de
săpun (jucării), titirezi (jucării), jucării umplute,
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, ursuleţi de pluş, 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, 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,
triciclete pentru copii (jucării), bastoane de
învârtit, maşini pentru jocuri video

───────
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(210) M 2022 03202
(151) 06/05/2022
(732) THOR IT SRL, STRADA LAMAITEI,

38 PARTER , CAMERA 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU, NR. 2, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

THOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț de piese auto si
accesoriile acestora.

───────

(210) M 2022 03204
(151) 06/05/2022
(732) ARGESUL LIBER S.A., B-DUL

REPUBLICII, NR. 88, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, 110014, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Ziarul Argeșul
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

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

16. Cărți, cataloage, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, specimene de manuscris
pentru copier, litografii, reviste (publicații
periodice), ziare, publicații periodice, materiale
tipărite, publicații tipărite, tipărituri (gravuri).
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de lobby
comercial, servicii de vânzare online și
offline cu produsele din clasa 16 - cărți,
cataloage, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, specimene de manuscris pentru copier,
litografii, reviste (publicații periodice), ziare,
publicații periodice, materiale tipărite, publicații
tipărite, tipărituri (gravuri).
38. Comunicații prin terminalele de calculator,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online.
41. Publicarea de texte, altele decât textele cu
scop publicitar, publicarea cărților.

───────

(210) M 2022 03205
(151) 06/05/2022
(732) SCWORKSTUDY ABROAD SRL,

CARTISOARA, NR. 541, JUDEȚ
SIBIU, CARTISOARA, SIBIU,
ROMANIA

(540)

chill garden

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.05.01;
26.03.04

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

(591) Culori revendicate: roșu (HEX#fe0201),
alb (HEX#f7f7f7), negru (HEX#020002)
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36. Închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți.

───────

DECEMBRIE NR. 210, JUD.
DÂMBOVIŢA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Arctic.Evoluăm odată cu tine.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, războaie de ţesut și roboți industriali
pentru prelucrarea și modelarea lemnului,
metalului, sticlei și materialului plastic și metale
incluzând mașini de galvanizare și mașini
de placare metalica, mașini grele, mecanisme
robotice pentru prelucrarea și modelarea
lemnului, metalului, sticlei și materialului plastic
și metale, mașini de ridicare, transportatoare
și mașini de transport, mecanisme robotice cu
aceeași funcție incluzând lifturi, scări rulante,
macarale, mașini și mecanisme robotice utilizate
în agricultură sau viticultură sau în prelucrarea
cerealelor, fructelor, legumelor sau alimentelor,
motoare, motoare electrice, altele decât
cele pentru vehicule terestre, dispozitive de
deschidere-închidere a ușilor electrice utilizate
la vehiculele terestre și incluse în această
clasă, rulmenți, rulmenți cu bile sau rulmenți cu
role, mașini de montat și demontat anvelope/
pneuri, alternatoare, generatoare, generatoare
de electricitate, generatoare care lucrează cu
energie solară, mașini de vopsit, pistoale
automate de pulverizare pentru vopsit, mașini
electrice de perforat, poansoane pentru mașini
de perforat: pistoale de lipit electrice, pistoale
pentru mașini de pulverizare cu aer comprimat
sau lichid, mașini de găurit manuale cu
acționare electrica, ferăstrău manual acționat cu
motor, mașini cu ferăstrău mecanic, mașini cu
spirală, pompe de aer comprimat, compresoare,
compresoare de aer, instalații de spălat pentru
vehicule, roboti, roboți cu funcție de mașini
sau pentru utilizare ca unelte, mașini de sudat,

aparate de sudura cu arc electric, aparate
de sudura electrice, aparate de tăiat cu arc
electric, electrozi pentru mașini de sudură, roboți
pentru utilizare in sudura sau taiere, mașini de
tipărit, mașini de ambalat, mașini de umplere-
astupare și finisare, mașini de etichetat, roboți și
mecanisme robotice pentru ambalare incluzând
aparate electrice pentru etanșarea plasticelor
(ambalaje), mașini de piuat textile: mașini de
filat, mașini de spălat, roboți industriali cu funcție
de spălare, mașini de cusut si roboti industriali
cu aceeași funcție, pompe, altele decât piese
de mașini sau motoare incluzând pompe de
distribuire a combustibilului și pistoale pentru
acestea, aparate electrice utilizate în bucătărie
pentru taiere măruntă, măcinare, zdrobire, bătut
și măcinare ultrafină, mașini de spălat pentru
rufe, mașini de spălat vase, mașini de uscat rufe
cu aer cald, mașini electrice pentru curățarea
podelelor și covoarelor, aspiratoare și piesele
acestora, automate pentru vânzarea de produse,
aparate de alimentare cu energie (generatoare),
uscătoare de rufe, si anume mașini care nu
usucă prin metoda de încălzire, instalații de
management a deșeurilor.
8. Furculițe, linguri, cuțite și tacâmuri neelectrice
pentru tăiat, tocat, decojire, inclusiv cele din
metale prețioase, arme de tăiere, arme de lovire
și arme de înjunghiere, instrumente și aparate
incluse în această clasă utilizate pentru îngrijirea
personală în bărbierit, depilate, manichiură,
pedichiură și îngrijire a frumuseții, inclusiv
aparate de îndreptat părul și instrumente pentru
ondularea părului, foarfece, ustensile acționate
manual pentru repararea mașinilor, aparatelor
și vehiculelor, ustensile acționate manual pentru
construcții, agricultură, grădinărit și silvicultură,
fiare de călcat electrice si neelectrice.
9. Aparate si instrumente de măsură, indicatori
inclusiv cei pentru cercetare științifica in
laboratoare, altele decât cele de uz medical,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau
reproducerea sunetului sau imaginilor, aparate
si dispozitive periferice pentru procesarea
datelor, aparate si dispozitive periferice pentru
telecomunicații, aparate si dispozitive periferice
pentru reproducerea sunetului, difuzoare, căști,
suporturi de date magnetice și optice și
software înregistrate în acestea, aplicații de
televiziune și telefon, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile
înregistrate pe medii magnetice și optice,
carduri magnetice si optice, antene, antene
de satelit, amplificatoare și părțile acestora,
distribuitoare automate de bilete, bancomate
(ATM), componente electronice utilizate în
mașini și aparate, contoare care măsoară

(210) M 2022 03209
(151) 06/05/2022
(732) ARCTIC S.A., STR. 13



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

172

cantitatea de consum în unitate de timp și
ceasuri de timp, costume de protecție si aparate
si echipamente pentru salvarea vieții inclusiv
dopuri de urechi pentru scufundători, ochelari,
ochelari de soare, lentile de contact și cutiile
acestora, huse, piese și accesorii, aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul energiei electrice, cabluri utilizate
în scopuri electrice și electronice, baterii,
acumulatori, anozi: catozi, aparate de avertizare
și alarme (altele decât pentru vehicule), sonerii
electrice, dispozitive și aparate de semnalizare
utilizate în trafic, aparate de stingere a
incendiilor, inclusiv mașini de stins incendiile,
furtunuri de incendiu și duze pentru furtunuri de
stins incendiile, aparate radar, aparate sonare,
dispozitive care asigură vederea pe timp de
noapte, magneți, magneți decorativi.
11. Aparate si instalaţii de iluminat, instalaţii
de iluminat pentru vehicule, iluminat interior si
exterior, dispozitive, aparate si instalaţii pentru
gătit, dispozitive, aparate si instalaţii pentru
încălzire, dispozitive si aparate pentru instalaţii
de producere a vaporilor, cuptoare electrice,
cuptoare cu microunde, cuptoare cu gaz, aparate
electrice de încălzire sau aparate de încălzire
pentru combustibili solizi, lichizi sau gazoși,
aparate și mașini electrice pentru ceai și cafea,
dispozitive de aer condiționat, aparate de răcire,
incluzând frigidere, răcitoare de lapte, răcitoare
de apă, cutii de gheață, mașini și dispozitive
pentru gheață, congelatoare, aparate, mașini și
dispozitive acționate electric și cu gaz utilizate
pentru răcire, uscare și fierbere incluzând
uscătoare de rufe electrice și acționate cu
încălzire, uscătoare de păr și aparate de uscare
a mâinilor, instalații sanitare, obiecte sanitare,
aparate de dedurizare a apei, aparate de
purificare a apei, instalaţii de purificare a apei,
încălzitoare de pat si paturi electrice nu pentru uz
medical, perne si pernuţe de încălzire nu pentru
uz medical, încălzitoare de picioare electrice sau
neelectrice, sticle cu apa calda, filtre si combinaţii
filtru-motor pentru acvarii, instalații de gătit,
uscare si răcire de tip industrial, pasteurizatoare
și sterilizatoare, uscătoare de rufe, hote pentru
mașini de gătit, ventilatoare extractoare pentru
mașini de gătit, plite pentru gătire.
35. Servicii legate de publicitate, marketing și
relații publice, inclusiv servicii de organizare
de târguri comerciale în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de birou: servicii
referitoare la administrarea afacerilor, servicii de
management, servicii de consultanta in afaceri,
servicii de contabilitate, servicii de contabilitate
publica, servicii de agenţii de import-export,

servicii de expertiză pentru bunuri comerciale
și industriale, servicii referitoare la organizarea
si realizarea de licitaţii, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume aparate electrice utilizate
în bucătărie pentru taiere măruntă, măcinare,
zdrobire, bătut și măcinare ultrafină, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei game
variate de bunuri, în folosul terților, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil acele bunuri, și anume mașini de
spălat, mașini de spălat pentru rufe: mașini de
spălat vase, servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri,
și anume mașini electrice pentru curățarea
podelelor și covoarelor, aspiratoare și piesele
acestora, servicii referitoare la strângerea la
un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri,
și anume aparate de alimentare cu energie
(generatoare), servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri,
și anume uscătoare de rufe, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate
de bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și instrumente și aparate utilizate
pentru îngrijirea personală în bărbierit, depilare,
manichiură, pedichiură și îngrijire a frumuseții,
inclusiv aparate de îndreptat părul și instrumente
pentru ondularea parului și foarfece, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil acele bunuri, și anume
ustensile acționate manual pentru repararea
mașinilor, aparatelor și vehiculelor, ustensile
acționate manual pentru construcții, agricultură,
grădinărit și silvicultură, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume fiare de călcat electrice
si neelectrice, servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri,
în folosul terților, permițând clienților să vadă
și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetului sau
imaginilor incluzând aparate si dispozitive
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periferice pentru procesarea datelor, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aparate
de telecomunicații, aparate pentru reproducerea
sunetului, difuzoare și căști, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume suporturi de date magnetice
și optice și software înregistrate în acestea,
servicii referitoare la strângerea la un loc a
unei game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vada și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aplicații
de televiziune și telefon, publicații electronice
descărcabile, inclusiv publicații descărcabile
înregistrate pe medii magnetice și optice: servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil acele bunuri, și anume
cârduri magnetice si optice, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate
de bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume antene, antene de
satelit, amplificatoare și părțile acestora, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei game
variate de bunuri, în folosul terților, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil acele bunuri, și anume componente
electronice utilizate în mașini și aparate, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul energiei electrice, inclusiv cabluri
utilizate în scopuri electrice și electronice, baterii,
acumulatori, anozi și catozi, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate
de bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume dispozitive pentru gătit,
încălzire și instalații și aparate de producere a
vaporilor, inclusiv cuptoare electrice, cuptoare cu
microunde, cuptoare cu gaz, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate electrice de încălzire
sau aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoși, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de

bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate și mașini electrice
pentru ceai și cafea, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate de aer condiționat,
servicii referitoare la strângerea la un loc a
unei game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aparate
de răcire, frigidere, răcitoare de lapte, răcitoare
de apă, cutii de gheață, mașini și dispozitive
pentru gheață, congelatoare, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, in folosul terților, permiţând clienților sa
vadă si sa cumpere in mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate, mașini și dispozitive
acționate electric și cu gaz utilizate la răcire,
uscare și fierbere, inclusiv uscătoare de rufe
electrice și acționate cu încălzire, uscătoare de
păr și aparate de uscare a mâinilor, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei game
variate de bunuri, în folosul terților, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil acele bunuri, și anume aparate de
dedurizare a apei, aparate de purificare a apei,
instalaţii de purificare a apei, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume instalaţii de gătit, uscare si
răcire de tip industrial, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume pasteurizatoare și
sterilizatoare, servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri, și
anume uscătoare de rufe, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume ventilatoare extractoare pentru
mașini de gătit, hote pentru mașini de gătit si
plite pentru gătire, furnizarea tuturor serviciilor
menționate mai sus prin comenzi on-line sau prin
internet sau prin corespondenta, furnizarea de
informații, consiliere sau asistență cu privire la
toate serviciile menționate anterior.
37. Servicii de construcții, servicii legate de
închirierea de echipamente de construcții
si macarale, servicii de curățenie, servicii
de dezinfectare, servicii de exterminare a
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dăunătorilor, închiriere de echipamente și
mașini de curățare, servicii legate de stații de
service pentru vehicule, întreținere, reparații și
realimentare, servicii legate de întreținerea și
repararea ambarcațiunilor, servicii de construcții
navale, servicii de întreținere și reparare
a avioanelor, servicii legate de întreținerea,
restaurarea si tapițeria mobilierului, servicii
legate de instalații de încălzire, aer condiționat
și instalații sanitare, întreținere și reparații,
servicii legate de curățarea îmbrăcămintei,
întreținerea și repararea îmbrăcămintei, servicii
referitoare la instalarea, întreținerea și repararea
mașinilor și echipamentelor industriale, mașinilor
și echipamentelor de birou, echipamentelor de
comunicații, aparatelor electrice și electronice:
servicii legate de repararea ceasurilor si
ceasornicelor, servicii legate de extracție,
minerit, servicii legate de repararea pantofilor,
genților, curelelor, servicii legate de repararea
sau întreținerea aparatelor de uz casnic,
servicii legate de întreținerea sau repararea
echipamentelor de bucătărie.

───────

(210) M 2022 03211
(151) 18/05/2022
(732) SYA ONLINE SHOP SRL, SOS.

GHE. IONESCU SISESTI NR.
50, ET. 3, AP. 22, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SyaMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

20. Perne gonflabile / pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
perne antirostogolire pentru bebeluși, coșuri,
nemetalice, cufere de depozitare, nemetalice /

lăzi, nemetalice, perne de sprijin, cutii din lemn
sau plastic, saltele de camping, cutii pentru
jucării, clipsuri, nemetalice, pentru cabluri și
țevi, clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
cârlige pentru îmbrăcăminte, nemetalice, cuiere,
huse pentru îmbrăcăminte (garderobă), inele
pentru perdele, cordoane pentru draperii curtain
tie-backs, perne (de sprijinit, de divan), opritoare
pentru uși, nu din metal sau din cauciuc, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic /
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
premergătoare, organizatoare pentru bijuterii,
tabureți, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
panouri de agățat cheile, perne pentru animalele
de companie, rafturi pentru farfurii, cutii de scule,
nemetalice, goale, tăvi, nemetalice.
28. Jocuri de table, saltea de joacă pentru
bebeluși, jocuri pe tablă, blocuri de construcție
(jucării), jocuri de construcție, capse pentru
pistoale (jucării), jocuri de șah, table de șah,
jetoane pentru jocurile de noroc, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții) / aparate de
exerciții (extensoare), truse de magie, darts,
zaruri, păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși,
dame (jocuri), gantere, protecții pentru cot
(articole sportive), discuri zburătoare (jucării),
mese de fotbal, fluiere pentru vânătoare, puzzle-
uri, zmeie, protecții pentru genunchi (articole
sportive), măști (obiecte de divertisment), cărți
de joc, jucării de pluș, zornăitoare (obiecte
de divertisment), vehicule de jucărie cu
telecomandă, jocuri cu inele, piscine (articole
de joacă), plăci de înot, veste de înot, saltele
gonflabile pentru piscine, leagăne, ursuleți de
pluș, pistoale de jucărie, figurine de jucărie,
roboți de jucărie, jucării care imită articolele
cosmetice, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare, jucării pentru animalele de
companie, aripioare de înot.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online,
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, servicii de comerț online cu ridicata
și amănuntul, servicii de agenții de import
export, servicii de achiziție, servicii de comerț
cu amănuntul, servicii de revânzare, marketing,
publicitate.

───────
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(210) M 2022 03212
(151) 06/05/2022
(732) LUDWIG SCHOKOLADE GMBH

& CO. KG, SENEFELDERSTR. 44,
BERGISCH GLADBACH, 51469,
GERMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

EDLE TROPFEN IN NUSS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, pudră de cacao, băuturi care conțin
cacao, indiferent dacă sunt sau nu în formă
instant, ciocolata, produse din ciocolată, batoane
de ciocolată, indiferent dacă sunt sau nu sub
formă de bucăți individuale porționate, praline,
praline cu umplutură, praline cu umplutură
lichidă, praline cu umplutură fără alcool, praline
cu umplutură cu alcool, în special din băuturi
spirtoase și/sau vinuri, praline cu fructe cu
coajă lemnoasă/lignificată (în special alune de
pădure) și/sau fragmente (părți) de fructe cu
coajă lemnoasă/lignificată (în special alune de
pădure), praline cu umplutură alcoolică, în
special din băuturi spirtoase și/sau vinuri, cu
fructe cu coajă lemnoasa/lignificată (în special
alune de pădure) și/sau fragmente (părți) de
fructe cu coajă lemnoasă/lignificată (în special
alune de pădure), batoane cu musli, batoane
de ciocolată, în special batoane umplute,
de asemenea cu caramel și/sau fructe cu
coajă lemnoasa/lignificată (în special alune
de pădure) și/sau fragmente (părți) de fructe
cu coajă lemnoasa/lignificată (în special alune
de pădure), produse fine de panificație și
cofetărie, produse de panificație de lungă durată,
inclusiv cele cu învelișuri de glazură grasă sau
ciocolată și fructe cu coajă lemnoasă/lignificată
și/sau fragmente (părți) de migdale, produse
de cofetărie, în special dulciuri de mestecat,
produse de cofetărie din ciocolată și zahăr
turnate, în special figurine și sortimente de
figurine.

───────

(210) M 2022 03218
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA CAREGIVERS,

STR. FRAGUTEI NR. 11, SAT
OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BANCA DE SCUTECE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
furnizarea de informații în domeniul educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
și fitness), organizarea și susținerea de
simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, educație fizică, instruire
practică (demonstrații).
44. Servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătății, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (SPA), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
servicii de îngrijire tip hospice, servicii de
spitalicești, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistență medicală,
închiriere de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoane cu dizabilități, servicii
de moașe, servicii de cămine de bătrâni, îngrijire
medicală, fizioterpie/terapie fizică, servicii de
case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii de
terapie, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, îngrijire medicală, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de îngrijire mentală,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de îngrijire postnatală pentru femei, servicii
de consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, servicii de îngrijire
cosmetică a corpului furnizate de stațiunile
balneo-climaterice.
45. Servicii de agenții de adopție, îngrijirea
copiilor (babysitting), furnizare de servicii pentru
sprijinirea pacienților, oferite pacienților din
spitale și din instituții de îngrijire pe termen lung.

───────
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(210) M 2022 03224
(151) 06/05/2022
(732) SERVE CEPTURA S.R.L., 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,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SOCIETE EURO ROUMAINE
DES VINS D'EXCELLENCE

s.e.r.v.e S1994

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri,
preparate alcoolice pentru fabricarea bauturilor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
bunurilor din clasa 33, 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.

───────

(210) M 2022 03226
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI, CALEA NATIONALA
NR. 64, JUDETUL BOTOSANI,
BOTOSANI, 710012, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)

FCBT

(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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03228
(151) 06/05/2022
(732) IONUT- CRISTIAN ISACHE, BD.

ION MIHALACHE, NR. 315 G, BL.
G, SC. A, ET. 2, AP. 10, 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, 400082, ROMANIA

(540)

Black Habit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25

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

29. Feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri
preparate pe bază de carne, mâncăruri
preparate din înlocuitori de pește, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate din înlocuitori
de fructe de mare, 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 tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, paste de legume.
30. Sosuri pentru mâncare, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, mâncăruri preparate pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază
de orez, 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.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
nealcoolice, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe).
33. Băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, 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 publicitate, marketing și promovare,
marketing de produse alimentare, băuturi,
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, informare comercială și consiliere
pentru consumatori în alegerea alimentelor,
băuturilor, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărători și vânzători de produse alimentare,
băuturi., 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
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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 ceaiuri,
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.
43. Servicii de mâncare la pachet, servicii de fast
food la pachet, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
și bar, furnizarea de recenzii despre restaurante,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, 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, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de terasă berărie, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering, servicii de catering, servicii de
snack-baruri, servicii de localuri tip snack-bar,
servicii oferite de baruri, servicii ale barurilor,
servicii de ceainărie, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire de
băuturi alcoolice, consiliere în domeniul culinar,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii contractuale de alimentație,
cazare temporară, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, catering
cu alimente și băuturi, informare si consiliere

in legatura cu pregatirea meselor, servicii de
cantină, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2022 03229
(151) 06/05/2022
(732) ADRIAN CĂVESCU, STR. GRIVITA

NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

identifică-te! servicii de
marcă consultanță de marcă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

45. Acordare de licențe altor persoane pentru
utilizarea de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, acordare de licențe de
proprietate intelectuală în domeniul mărcilor
(servicii juridice), acordarea de licențe pentru
drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor (servicii juridice), acordarea de
licențe pentru mărci (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru proprietate industrială și
pentru drepturile de autor, administrare de
drepturi de autor și drepturi de proprietate
intelectuală, administrarea juridică a licențelor,
auditare a conformității juridice, concesiune
de licențe de proprietate industrială, consiliere
juridică, consiliere și reprezentare juridică,
consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consiliere în domeniul
proprietății intelectuale, consiliere în materie de
proprietate intelectuală, consultanță în materie
de litigii, consultanță în probleme de drepturi
de proprietate industrială, consultanță privind
protecția desenelor sau modelelor industriale,
consultanță privind protecția drepturilor de
autor, consultanță privind înregistrarea de
nume de domenii, consultanță privind protecția
indicațiilor geografice, consultanță referitoare
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la licențierea brevetelor, consultanță referitoare
la licențierea mărcilor, consultanță referitoare
la managementul proprietății intelectuale,
consultanță referitoare la protecția brevetelor,
consultanță referitoare la protecția mărcilor,
consultanță referitoare la acordarea de licențe
pentru proprietate intelectuală, consultări cu
privire la managementul drepturilor de autor,
servicii de contencios, exploatare de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor
prin licențiere (servicii juridice), furnizare de
informații despre drepturile de proprietate
industrială, furnizare de opinii juridice de
specialitate, furnizare de informații în domeniul
juridic, furnizarea de informații cu privire
la servicii juridice, furnizarea de informații
juridice, gestionarea de drepturi de proprietate
industrială și de autor pentru alte persoane,
gestionarea și exploatarea drepturilor de
proprietate industrială și a drepturilor de autor,
prin licențiere în folosul altor persoane (servicii
juridice), gestiune de drepturi de proprietate
industrială, gestiunea proprietății intelectuale,
informare în domeniul proprietății intelectuale,
investigații în domeniul proprietății intelectuale,
concesiune de licențe de proprietate intelectuală,
înregistrare de nume de domenii pentru
identificarea utilizatorilor unei rețele globale de
calculatoare, înregistrare și acordare de licențe
în materie de desene și modele, înregistrare și
depunere de desene și modele, managementul
mărcilor, managementul brevetărilor, licențierea
conceptelor de franciză (servicii juridice),
mediere, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopul consultanței juridice,
monitorizarea mărcilor înregistrate (servicii
juridice), înregistrare de nume de domenii
(servicii juridice), protejarea drepturilor de autor,
punere în aplicare a drepturilor asupra mărcii,
punere în aplicare a drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii de acordare de licențe
privind fabricarea de produse (servicii juridice),
servicii de agenții de acordare de licențe pentru
drepturi de autor, servicii de agenții de mărci,
servicii de avocatură (servicii juridice), servicii de
avocatură pentru brevete, servicii de consiliere
cu privire la brevete, servicii de consiliere cu
privire la drepturi de autor, servicii de consiliere
cu privire la drepturile de proprietate intelectuală,
servicii de consiliere cu privire la protecția
proprietății intelectuale, servicii de consiliere
juridică, servicii de consiliere pentru alegerea
numelui de domeniu, servicii de consiliere
profesională legate de drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de consiliere în materie de
licențe de proprietate intelectuală, servicii de
consultanță cu privire la proprietatea industrială,

servicii de consultanță juridică, servicii de
consultanță pentru proprietatea intelectuală
pentru investitori, servicii de consultanță pentru
proprietatea intelectuală în domeniul brevetelor
și cererilor de brevete, servicii de consultanță
profesională cu privire la acordarea licențelor
de drepturi de autor, servicii de consultanță
profesională cu privire la încălcarea drepturilor
de autor, servicii de consultanță profesională
în materie de drepturi de autor, servicii de
contencios, servicii de control al mărcilor
pentru consultanță juridică, servicii de informații
juridice, servicii de monitorizare a mărcilor,
servicii de înregistrare de societăți, servicii de
reprezentare juridică, servicii de soluționare a
litigiilor, servicii de supraveghere în domeniul
proprietății intelectuale, servicii de supraveghere
în materie de proprietate industrială, servicii
de supraveghere în materie de proprietate
intelectuală, servicii juridice cu privire la licențe,
servicii în domeniul proprietății intelectuale,
servicii juridice legate de achiziția de drepturi
de proprietate intelectuală, servicii juridice
legate de drepturile de proprietate intelectuală,
servicii juridice pentru înființarea și înregistrarea
firmelor, servicii juridice privind acordare de
drepturi de autor, servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, servicii juridice
privind procedurile referitoare la drepturi de
proprietate industrială, servicii juridice în materie
de exploatare de drepturi de proprietate
industrială și drepturi de autor, servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii juridice privind negocierea
și întocmirea contractelor privind drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
înregistrarea mărcilor, servicii juridice referitoare
la exploatarea brevetelor, servicii juridice și
de cercetare judiciară în domeniul proprietății
intelectuale.

───────
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(210) M 2022 03231
(151) 06/05/2022
(732) NUTRIVITAL HEALTH SRL, STR.

OGORULUI NR. 135, WEST
MARKET, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IASI,
700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

Collage N+
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, extrase din plante medicinale
şi aromate, săpunuri.
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, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
produse farmaceutice, substanţe dietetice de uz
medical, siropuri naturale pe bază de extract
de plante medicinale, meliteextracte de plante
medicinale în miere, băuturi răcoritoare pe
bază de extracte de plante medicinale, băuturi
tonice aperitive cu vin şi extract din plante
medicinale, colagen pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate.
35. Publicitate, publicitate online, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a
preparatelor farmaceutice, medicale si
veterinare, preparatelor cosmetice, articolelor de
toaleta nemedicinale, colagenului (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,

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, produse farmaceutice,
suplimente alimentare pe bază de minerale si
suplimentele dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, organizare
de seminarii educaționale, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, organizare
de seminarii în materie de formare, 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.

───────

(210) M 2022 03232
(151) 06/05/2022
(732) DYNAMIC MEDIA SIGN SRL,

STR. FERMEI, NR. 33G, JUD. IASI,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

e edeprint.ro
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.05.12

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii (tipărite), articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, agende
de planificare pentru birou, agende folosite
în papetărie, agende de birou, albume foto
și albume pentru colecționari, almanahuri,
anuare (publicații tipărite), articole de papetărie
din hârtie pentru birou, autocolante (articole
de papetărie), autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante pentru
podea, bannere de afișaj fabricate din carton,
bannere de afișaj realizate din hârtie, bilete,
broșuri, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri,
caiete școlare, caiete, broșuri tipărite, buletine
de știri (materiale tipărite), calendare, calendare
de birou, calendare de perete, calendare tipărite,
carduri de cadouri, carduri educative, carnete,
carnețele, cărți cu abțibilduri pentru activități,
cărți cu nume, cărți de colorat, cărți de vizită,
cărți poștale și cărți poștale ilustrate, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, cataloage, certificate și diplome
tipărite, chitanțiere, colaje, coperte (papetărie),
cupoane, cursuri tipărite, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, diagrame tipărite, diplome de
premiere tipărite, diplome imprimate, ecusoane
din hârtie, embleme imprimate, embleme tipărite
(decalcomania), etichete adezive, etichete
autocolante, etichete din hârtie sau carton,
fanioane de hârtie, felicitări, fișe de instrucțiuni
de fabricație, fluturași publicitari, fluturași
informativi, formulare (imprimate), ghiduri de
studiu, ghiduri numerotate, ghiduri tipărite.
35. Publicitate, publicitate şi marketing,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate şi reclamă, agenţii de publicitate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, consultanţă în publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
agenţie de publicitate, servicii de publicitate
de exterior, reclamă şi publicitate, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate
şi de promovare., publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile

oferite de respectivii comercianți, publicitate
online, publicitate prin bannere, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate în reviste,
publicitate pentru ascensoare, publicitate pe taxi,
consultanță privind publicitatea.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
40. Tratament de materiale, imprimare.

───────

(210) M 2022 03233
(151) 09/05/2022
(732) MAG AUTOMOTIVE PRO

DISCOUNT S.R.L., STR. GARII
NR. 28, 14, SC. A, ET. 5, AP. 20,
CAMERA 1, JUDEȚ TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

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

(540)

VENTOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 24.17.02;
26.11.01

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

6. Constructii, cladiri transportabile, materiale
pentru construcţii, elemente de construcţie şi
material de construcţii din metal, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
articole de depozitare, din metal, materiale
de construcţie metalice sub formă de piese
metalice, case de grădină, sere, carporturi, locuri

(591) Culori revendicate: magenta, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de depozitare pentru biciclete, șoproane pentru
pubele de gunoi, șoproane pentru aparate,
silozuri de compost prefabricate, copertine
prefabricate, protecții solare, adăposturi de
ploaie, părți de construcții, gata de folosit
pentru izolație termică, profile metalice, șine
confecționate din metal şi proptele metalice,
benzi profilate, table, păstăi din metal,
prefabricate pentru construcții supraterane, țevi
și tuburi metalice, racorduri pentru țevi metalice,
coturi de ţeavă, capace pentru ţevi, suporturi
pentru ţevi, accesorii, schele, scări, cabluri și
fire metalice neelectrice, ferestre, uşi, porţi,
garduri, scări, parapete, ferestre de acoperiş,
tocuri pentru ferestre, glafuri de fereastră, tocuri
de usa, cadre, feronerie şi mobilier pentru uşi,
porţi şi geamuri, mânere pentru uşi, mânere de
porți, mânere de fereastră, încuietori pentru uși,
zăvoare de uşi, încuietori pentru porți, zăvoare
pentru porţi, încuietori pentru ferestre, cremone,
uși de garaj metalice, obloane care se pot rula,
jaluzele, cutii de scrisori, articole de fierărie,
încuietori, chei din metal, inele despicate din
metal pentru chei, lacăte, broască cu închidere
automată, articole de fierărie, şuruburi, cuie,
fise, şaibe, conectoare pentru lemn, carabine,
metalice, pivoţi, manşoane, articole de feronerie,
piulițe (inclusiv nedetașabile), arcuri spiralate,
benzi pentru uşi, balamale pentru ferestre,
mânere, mânere pentru uşi, piese componente
de mobilă, capse şi copci, cârlige pentru rufe,
cuier de haine, cârlige pentru prosoape, cuie
pentru fire, fitinguri pentru clădiri, corniere
metalice, articole de fixare, furtunuri, bile de oțel,
dispozitive de fixare în perete, ancore de tavan,
ancore de podea, garnituri pentru bobine, bare
cu filet, menghine, unghiere, cleme pentru tevi,
coliere pentru furtun, capse metalice, conectori
metalici, suporturi metalice, dispozitive pentru
fixarea jardinierelor, fire metalice sub formă de
legături pentru plante, spaliere pentru plante
cățărătoare, componente laminate, turnate sau
topite, metale obișnuite, metal extensibil, sârmă
laminată, oţel rotund, oțel plat lat, oțel sub formă
de bară, oțel profilat, plase din sârmă de fier,
suporturi de flanşe late, oţel pentru ranforsare,
plasă din sârmă sudată, bare de armare, fier-
beton şi suporturi din fier, produse și covorașe
discontinue, tablă groasă, tablă finisată, cabluri,
dale de pardoseală, dale, placă, din metal,
seifuri, seifuri (metalice sau nemetalice), casete
pentru bani, butoiaşe, găleţi, coşuri şi inele,
clopote, sonerii de hol (sonerii de ușă),
grilaje, capace pentru puţuri de lumină, cabluri,
cabluri, sfori, lanţuri din metal sau predominând
metalele, indicatoare metalice, neluminoase,
materiale de fixare, conducte de scurgere

pentru apa pluvială, burlane, construcţie de
rigole, canalizare, canale de scurgere, scurgeri
pluviale, burlane de apă de ploaie, gratii pentru
zapada, scări acces acoperiş, scări de acoperiş,
învelitori de acoperiș, cornișe, ţigle, garnituri
pentru mobile din metal, panouri din metal,
coșuri pentru scule, din metal, cutii de scule,
cărucioare pentru ateliere, cutie metalică plină
cu scule, grătare pentru ștergerea vopselei,
paravane pentru dusuri din metal, pereți
separatori pentru cabine de baie, din metal,
pereți transparenți, prefabricați, din metal sau din
metal în combinație cu plastic sau cu sticlă, pereţi
glisanţi, pereţi pliabili, uși și geamuri pentru săli
de duș și de baie sau pentru sere, coșuri atârnate
pentru dușuri, mânere de perete, mânere
de baie, suporturi pentru furtunuri, garduri,
montanţi, garduri împletite, sârmă de bobinare
(elemente de tensionare), stâlpi pentru cort,
cârlige pentru corturi, elemente de fixare pentru
corturi, rezervoare de combustibil, rezervoare
de apă proaspătă, rezervoare de apă uzată
din metal, mese de lucru metalice, tambure de
cablu (neelectrice), aliaje de sudură, tije metalice
pentru lipire şi sudare, role metalice, rotile pentru
mobilă, containere şi cufere, în special recipiente
pentru depozitarea de pachete și colete pentru
ridicare de către destinatari, recipiente pentru
depozitarea de pachete și colete pentru ridicare
de către destinatari, toate produsele menționate
anterior predominând metalele, inele metalice
pentru bătut la uși, mânere de baie şi mânere de
duș din metal, elemente de captare a mirosurilor,
din metal, acumulatoare de apă de ploaie, din
metal, butoaie de metal pentru stocarea apei
de ploaie, iazuri prefabricate, din metal, placute
de inmatriculare pentru autovehicule, metalice,
ancore, lanţuri de ancoră, scari metalice,
piese si accesorii pentru bunurile mentionate
anterior in masura in care nu sunt cuprinse
in alte clase, placute de inmatriculare pentru
vehicule, piscine (structuri), structuri de cladiri
utilizate in agricultura sau horticultura, materiale
de constructie si elemente de constructie,
conducte si tuburi (niciunul dintre aceste produse
nefiind tuburi de boiler sau componente de
masini), conducte de cupru, fitinguri pentru
furtunuri, sârme din oţel, benzi metalice, table
laminate, profiluri, cabluri (neelectrice), fire
(neelectrice sau pentru siguranţe), case de
bani (seifuri), cutii de siguranta metalice, inele
de chei, brelocuri pentru chei, cutii pentru
unelte, din metal, piuliţe, articole de fixare,
nituri, şuruburi, şuruburi cu suprafaţa frontală
concavă, opritoare, truse de scule, coliere
pentru furtun, cleme de cabluri, rulouri din
metal, dispozitive de blocat pentru usi, şarniere,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

183

cârlige, cuie, agenţi de sudură, chei brute, scări,
montanti, garduri, rogojine, grilaje pentru uşi
şi garnituri pentru mobilier, toate din metale
comune, clopote, rezervoare, incuietori, jaluzele
din otel, jaluzele din metal, dispozitive de fixare,
chei si articole de feronerie, supape pentru
conductele de apă, cadre metalice pentru sere,
sere transportabile metalice, sere prefabricate
(metalice), spaliere metalice, acoperisuri, mufle,
fitinguri de compresie, margini de podele, bare
de susţinere, fâşii de izolaţie contra condiţiilor
meteo, izolaţii, instalaţii de conducte, distribuitor
pentru prosoape de hârtie, panouri de afisaj, porţi
de garaj, instalaţii pentru transportul gazului,
suruburi metalice, legaturi metalice, şuruburi
de tip ancoră cu filet, carlige, ancore, piuliţe,
articole de fixare, nituri, bare cu filet, agrafe
şi ancore, ţevi (metalice) pentru construcţii,
şaibe, borne şi conexiuni metalice de cablu,
elemente de închidere a clemelor pentru
ţevi metalice, şarniere metalice, zavoare din
metal, blocuri de asamblare metalice pentru
asamblarea mobilei, imbinari metalice, scări
metalice, cleme metalice de siguranţă de uz
comercial şi industrial, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru uşi, geamuri şi mobilier,
incuietori nemetalice, inele d metalice, şuruburi
cu ureche, cuie, insigne, stifturi metalice,
sârmă sub formă de bobină, feronerie metalică,
respectiv închizători cu filet, şuruburi fără
filet, şarniere, zăvoare, mânere şi închizători
pentru uşi, geamuri şi mobilier, supape si
cilindri, feronerie pentru ranforsare şi susţinere,
respectiv braţe pentru rafturi metalice, cleme
pentru colţuri metalice, plăci pentru reparaţii
metalice, plăci în formă de t metalice, plăci
metalice, suporturi şi cleme angulare pentru
construcţia de clădiri, armături şi garnituri
metalice, cabluri metalice neelectrice pentru
conexiune, cutii de siguranţă (seifuri), casete
pentru stocare, metale comune și aliajele
lor, materiale de constructii metalice, clădiri
transportabile din metal, materiale metalice
pentru calea ferata, cabluri și fire neelectrice din
metal comun, articole mici de feronerie metalica,
cutii de scrisori, scări din metal, cutii de scule
din metal, clopote, schele metalice, țevi și țevi
din metal, seifuri, produse din metal comun
necuprinse în alte clase, coșuri de fum din metal
și părțile lor constitutive, minereuri.
9. Automate și piese ale acestora pentru
distribuire de colete și pachete, (terminale
automate pentru preluare poștală sau prin
curier), aparate și instrumente, precum și
dispozitive de reglare geodezice, nautice,
fotografice, optice, de cântărire, de măsurare,
de detectare, de monitorizare, de semnalizare,

de control si de reglare, magneti, aparate
de navigaţie, orientare şi localizare, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, aparate, cabluri și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, componente, cabluri și fire electrice
și electronice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, aparate şi instrumente de
monitorizare, instalare de alarme, senzori de
mișcare, detectoare de fum, scule și aparate
electrotermice, dispozitive electrice de lipit şi
de sudură, regulatoare (variatoare) electrice de
lumină, disjunctoare, siguranțe electrice, cutii de
siguranțe electrice, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, indicatoare de pierderi de
electricitate, convertizoare electrice, prize, fişe şi
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
comutatoare, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, materiale de fixare pentru cabluri
electrice, tambure de cablu electric, higrometre
aparate de comutare, panouri de distribuţie,
tablouri electrice de comandă, colectoare,
închizătoare, convertoare de tensiune, bobine,
baterii reincarcabile, ambreiaje, transformatoare
electrice, buzere, sonerii pentru uşă, magneți,
hidrometre, higrometre, inductoare, cabluri
coaxiale, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, instrumente de nivelare, aparate
de măsură de precizie, lase rotativ şi
lasere cu nivelare automată, balanțe, tuburi
acustice, diafragme (acustică), instrumente de
identificare a sunetelor, aparate pentru indicarea
temperaturii, termometre, aparate de reglare a
temperaturii, maşini de calculat şi instrumente de
procesare a datelor, extinctoare, instalatii solare,
şi anume colectoare solare pentru generare
de electricitate precum și module solare,
panouri solare, instalaţii fotovoltaice, instalatii
audio si video, instalatii de antene, instalații
de telefonie și de satelit, radiouri, aparatură
audio şi video, telecomenzi radio, comutator
cu telecomandă, baterii (de unică folosință și
refolosibile) și acumulatori, acumulatori pentru
scule, încărcătoare de acumulatori, tester de
linii electrice, stilouri testere pentru tensiune
electrică, fişe de conectare (electricitate), surse
de alimentare universale, material electric pentru
instalaţii, tambururi de cablu, detectoare de
rețele, calculator de bicicletă, aparate pentru
stabilirea poziției, aparate geodezice, nivele
cu plumb, metri, calibre reglabile, nivele cu
bulă de aer, aparate pentru controlul apei,
comutatoare orare automate, dispozitive de
calculat, stative pentru aparate de măsură,
trepiede pentru aparate fotografice, telecomenzi
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pentru selfies, tije telescopice, date pe suporturi
magnetice, compact discuri, dvd-uri, memorii
usb, baterii externe, dispozitive de control
și reglare pentru tehnologia ventilației și a
aerului condiționat, echipamente de protecție
și siguranță, îmbrăcăminte de protecție pentru
lucru (pentru protecție împotriva accidentelor sau
lezionării), ochelari de protecţie, încălțăminte de
protecție, manusi de siguranta, manusi de lucru,
articole de protecție care servesc la acoperirea
capului, ochelari de lucru, genunchiere, protecţia
respiraţiei, protecția capului, îmbrăcăminte de
protecție tăiată, lentile filtru de sudura, măşti
de sudură, sisteme de siguranță personală, şi
anume curele de protecție împotriva căderii,
fire de siguranţă, aparate si instrumente
electronice de instruire si didactice, pături
de supraviețuire, mănuși dotate cu senzori,
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, baterii reincarcabile şi
incarcatoare, rigle (instrumente de măsură),
lămpi de semnalizare, lămpi de avertizare, baterii
pentru automobile, rucsacuri pentru echipament
foto, genti pentru aparate de fotografiat si
camere de luate vederi, etuiuri din piele pentru
instrumente de măsurat, benzi reflectorizante,
benzi reflectorizante, fcasete video, software
de calculator pentru decoraţiuni interioare şi
pentru grădină, instalaţii şi publicaţii cu desene
în format electronic furnizate online din baze
de date şi site-uri web furnizate pe internet,
aparate şi instrumente telefonice, de măsurare
şi de verificare (control), roţi de măsurare,
aparate si dispozitive de stingere a incendiilor,
alarme acţionate de fum, avertizoare de
incendiu, detectoare de căldură, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva rănirii sau accidentării,
conductoare de electricitate, cabluri şi mufe,
prize si fise, baterii, baterii reincarcabile, baterii
pentru scule actionate electric, încărcătoare,
sisteme de testare a circuitului electric, contoare,
cronometre, camere video de supraveghere,
dispozitive de securitate pentru calculatoare,
alarme antiefractie, sonerii de uşă, electrice,
dispozitive pentru introducerea datelor, prize
cu comutator, aparate de teleghidaj, unităţi de
control de larg consum, cronometre electronice,
conuri de trafic, limitatoare de viteză, termometre
cu infraroşu, detectoare, termostate de cameră,
masti de fata, cizme de siguranţă, căşti,
echipament de protectie, hamuri de siguranta,
aparate de respirat, altele decât cele de uz
medical, pături ignifuge, cabluri de demaror
pentru motoare, sonde, siguranţe, întrerupătoare
de curent, dispozitive de comunicare a
poziţiei, aparate și instrumente științifice, de
cercetare, de navigație, geodezice, fotografice,

cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, temporizatoare (pentru
camerele de luat vederi și aparatele de
fotografiat), ochelari, lupe (optică), cântare de
bucătărie, pahare gradate, pluviometre, aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, stocarea, reglarea și controlul
distribuției sau utilizării curentului electric, cabluri
electrice, cabluri electronice, alimentatoare
pentru acumulatoare, încărcătoare fără fir,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, redarea și prelucrarea de sunet,
imagine sau date, cabluri usb, cabluri cu
manșon, microfoane, căști, divizoare de
semnale, camere web, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, medii înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
goale, suporturi de înregistrare de imagine,
sunet şi date, magnetice, sub formă de disc
şi optice, mecanisme care funcționează cu
monede, case de marcat, maşini de calculat,
calculatoare şi periferice pentru calculatoare,
mouse (periferice de calculator), suporturi de
mouse, creioane electronice (pentru unități de
afișaj vizual), costume de scafandru, măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi
înotători, mănuşi pentru scafandri, aparatură
pentru respirare pentru înot subacvatic, aparate
de protecție pentru prevenirea accidentelor sau
rănirilor, îmbrăcăminte de siguranță de mare
vizibilitate, huse, genți, geamantane și etuiuri
special adaptate pentru articolele menționate
anterior.
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
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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
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 pentru
vehicule, 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
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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
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, uși de portbagaj, volane
(componente ale vehiculelor), volane pentru
vehicule., huse de protecție pentru chei auto,
huse de protecție pentru volane, huse de
protecție pentru chei auto, trepte de atașare la
vehicule terestre.
17. Materiale de izolare, de etanșare, tip
barieră, de călăfătuire, de sigilare, de ambalare
și izolante, garnituri de etanșare, materiale
de etanșare și filtre, spumă pentru montaj,
produse de etanșare a rosturilor, inclusiv de
mase de etanșare siliconice și acrilice, izolaţii
pentru construcţii, în special stratificări groase
bituminoase, şlamuri de etanşare, folii elastice,
materiale spumă, în special spume de poliuretan,
material izolant din vată minerală, polistiren
expandat, polistiren extrudat, benzi de etanșare,
tencuială pentru izolare, garnituri de etanșare,
material pentru căptuşire şi etanşare, materiale
pentru etanșare, ermetizare și izolare pentru
construcții, în special materiale termoizolante
pentru izolarea clădirilor și pentru fațade
de clădiri și acoperișuri, mase de nivelare
(material izolant), tencuieli izolante, materiale
de izolare pentru interior, sisteme termoizolante
constând din izolație și straturi portante pentru
tencuială, în special cu țesătură, folii și
prelate pentru construcții, pentru construcții de
iazuri, construcții de acoperișuri, folii contra
aburilor, bariere contra vaporilor, șine pentru
fundații, folii izolante pentru pereți, benzi
pentru tensionarea inferioară a acoperișurilor,
învelişuri de etanşare acoperişuri, plăci din
bitum, benzi tip barieră pentru ziduri, conducte,
țevi, tuburi, furtunuri și racorduri flexibile,
inclusiv supape, nemetalice, articole și materiale
pentru izolare contra apei și umezelii, pentru
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termoizolare, pentru electroizolare, pentru
fonoizolare, materiale pentru absorbţia şocurilor
şi de etanşare, amortizoare de vibraţii, învelitori
şi huse, materiale de filtrare sintetice, cauciuc,
gutapercă, gumă, statui şi lucrări de artă, şi
anume insigne decorative din mică, obiecte
decorative din cauciuc (embleme), figurine
din cauciuc, folii de plastic decorative sub
formă de semifabricate, folii din plastic de uz
agricol, pentru prevenirea formării buruienilor,
destinate utilizării în horticultură, destinate
utilizării în silvicultură, destinate utilizării în
agricultură, folii pentru construcții de sere,
polietilenă pentru acoperirea solului, peliculă
pentru acoperire cu compost, folii din polietilenă
pentru acoperiri, pentru așezare pe soluri pentru
combaterea buruienilor, pentru tensionarea
cadrelor de construcții de grădină, pentru
tensionarea cadrelor de construcții agricole,
pentru acoperirea plantelor, pentru acoperirea
semințelor, spumă pentru aranjarea florilor în
ghivece, elastice, benzi adezive, benzi și filme,
benzi de marcare, chituri de acoperiş, materiale
de etanşare pentru amenajarea interioară a
construcţiilor, mase pentru umplerea fisurilor,
chituri pentru imbinari, rosturi, izolaţii pentru
ferestre şi uşi, materiale de etanșare din vată
minerală și din polistiren extrudat, materiale
izolante de orice fel, materiale de construcţii
care absorb zgomotul, reglează zgomotul şi
reflectă zgomotul, plăci termoizolante, folii
pentru geamuri de vehicule și clădiri, folii
reflectorizante, materiale de izolare din materii
prime regenerabile, materiale pentru etanșare,
închidere cu câlți/in și pentru izolare, materiale
neţesute pentru izolare, lână de sticlă și țesături
din fibră de sticlă pentru izolații, furtunuri flexibile,
nemetalice, spume poliuretanice, spumă de
montaj, pulverizatoare de silicon, spumă pentru
fonoizolare, conducte (nemetalice), conducte
flexibile nemetalice, materiale de etanşare,
saltele izolante, pâslă pentru izolații, țesături
termoizolante, vopsele izolatoare, folii metalice
izolante, țesături izolante, mănuși izolante,
materiale de călăfătuire și materiale de izolare
în formă lichidă, solidă sau păstoasă de uz
sanitar și/sau pentru etanșarea și izolarea de
ferestre și uși, rosturi de zid și acoperișuri,
racorduri de țevi nemetalice, folii reflectorizante
pentru fixarea la vehicule, compuși pentru
umplerea îmbinărilor, țevi pentru stropit (udat),
vopsele izolatoare, grunduri de impregnare,
în special, stratificări izolante bituminoase,
folie de mascare, ambalaj din cauciuc,
ambalaje de protecție de cauciuc, recipiente
industriale din cauciuc pentru ambalare, săculeți
(învelitori, cutii) pentru ambalaj, din cauciuc,

folii suflate (altele decât cele pentru ambalat),
ambalaje din cauciuc (amortizare și umplutură),
dopuri din cauciuc (pentru recipiente de
ambalare industrială), saci din ebonită pentru
împachetare, folii flexibile din plastic, altele
decât cele pentru ambalat, peliculă din plastic
pentru impermeabilitate (alta decât cea pentru
ambalat), folii din poliester (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), pungi din
cauciuc pentru ambalarea mărfurilor (plicuri sau
săculețe), capace din cauciuc (pentru recipiente
industriale de ambalat), folii din polietilenă (altele
decât cele pentru împachetat sau ambalat),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
pelicule din clorură de polivinil (altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat), benzi de
ambalare adezive, altele decât cele pentru uz
casnic sau papetărie, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), benzi adezive
pentru ambalare, nu pentru papetărie, nu de
uz medical sau casnic, materiale plastice sub
formă de mulaje pentru utilizare ca materiale
pentru căptușit în ambalare, benzi autoadezive
pentru ambalat, nu pentru papetărie, și nu
de uz medical sau casnic, materiale plastice
sub formă de fulgi pentru utilizare sub formă
de materiale de căptușit în ambalare, pelicule
din materiale plastice, altele decât cele pentru
ambalaje, învelitori din vinil pentru exterioare
de vehicule, folie de polipropilenă, alta decât
cea pentru împachetat, peliculă de poliuteran,
alta decât cea pentru ambalare, folie din plastic
pentru împachetare, protecție sau umplere (alta
decât cea folosită pentru ambalare), folie din
acetat de celuloză utilizată ca material de
împachetare (alta decât cea folosită pentru
ambalare), folii din celuloză regenerată, altele
decât cele pentru ambalare, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, articole în
totalitate sau în principal din cauciuc sau plastic
sau din înlocuitori ai materialelor menţionate,
pentru ambalat, îmbinat, izolat, etanşat sau
izolare (materiale de izolare şi podele de izolare),
bandă adezivă pentru împachetare, benzi dublu
adezive, benzi adezive, banda izolanta, ţevi,
tuburi şi conducte flexibile nemetalice, toate
fabricate în întregime sau în principal din
materiale nemetalice, fitinguri pentru furtunuri,
articole din azbest, izolatii.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
huse pentru mobilă, draperii, decorațiuni de
perete, lenjerie, lenjerie de masă, huse (lenjerii)
și pături pentru pat, pături, materiale textile
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pentru baie, materiale textile pentru fabricarea
prelatelor pentru acoperirea bazinelor de înot,
materiale pentru focalizarea razelor solare,
articole textile nețesute, plase contra țânțarilor,
huse pentru scaune de wc, perdele din materiale
textile, pânze împotriva prafului (de pus pe jos
sau peste mobile), prosoape de şters paharele,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, materiale textile, şervete de bucătărie,
prosoape, perdele din materiale textile sau din
materiale plastice, fanioane din material textil
sau plastic.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu ridicata
şi cu amănuntul, în special regruparea și
prezentarea de diverse produse, precum și
servicii de vânzare prin corespondență (toate
serviciile menționate anterior inclusiv prin
catalog, televiziune (teleshopping), internet,
aplicații mobile, spații comerciale virtuale, case
de licitație pe internet, prin rețele sociale și media
socială în legătură cu produsele din clasele 6, 9,
12, 17 și 24.

───────

(210) M 2022 03239
(151) 08/05/2022
(732) SC PRIME ADVERTISING

SRL, STR. PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU NR. 1, BL. E3, AP.
10, JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

LIPOVON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse igienice pentru medicină, pilule
pentru slăbit, capsule pentru slăbit, ceaiuri de
slăbit de uz medical, suplimente alimentare,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare si preparate dietetice

management și servicii administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare
40. Preparare personalizată de suplimente
alimentare pentru oameni

───────

(210) M 2022 03240
(151) 08/05/2022
(732) SC PRIME ADVERTISING

SRL, STR. PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU NR. 1, BL. E3, AP.
10, JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

LIDA SLIM STRONG

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

5. Produse igienice pentru medicină, pilule
pentru slăbit, capsule pentru slăbit, ceaiuri de
slăbit de uz medical, suplimente alimentare,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare si preparate dietetice

40. Preparare personalizată de suplimente
alimentare pentru oameni

───────

35. Administrarea de programe de fidelitate cu
reduceri sau stimulente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
publicitate online, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), servicii de
publicitate, marketing afiliat, marketing de
produse, marketing pe internet, servicii de
marketing comercial, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare35. Administrarea de programe de fidelitate cu

reduceri sau stimulente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
publicitate online, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), servicii de
publicitate, marketing afiliat, marketing de
produse, marketing pe internet, servicii de
marketing comercial, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
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(210) M 2022 03243
(151) 09/05/2022
(732) THE TEACHER WITHIN S.R.L.,

ALEEA BĂIȘOARA, NR. 2A, 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)

PROFESORUL din TINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 05.01.05; 05.01.16; 05.07.13;
20.01.03; 27.05.01

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

16. Articole de papetărie și de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și educative, cărți și
manuale educative.
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 16.
41. Organizarea și susținerea de conferințe,
servicii educaționale, servicii de divertisment,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, publicarea cărților, furnizarea de
instruire, educație.

───────

(210) M 2022 03245
(151) 09/05/2022
(732) ALBION MEDICAL SRL, STR.

DIMITRIE ONCIUL, NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 024054,
ROMANIA

(540)

Clinica Albion Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.03; 24.13.25

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

44. Servicii medicale.
───────

(591) Culori revendicate: verde deschis (HEX
#add084, HEX #66955e), maro (HEX
#372318), roz (HEX #df2d55), verde
închis (HEX #095330)
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(210) M 2022 03253
(151) 09/05/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAMERA 4, ET 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero EuLax ajuta la
reglarea tranzitului intestinal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 05.11.11;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06;
29.01.08

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

5. Suplimente alimentare, digestive, enzime
digestive, digestive de uz farmaceutic, preparate
probiotice utilizate în scopuri medicale, care
ajută la menținerea unui echilibru natural al florei
din sistemul digestiv, suplimente probiotice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate.

───────

MIHAI, STR. FRASINULUI NR.32,
JUD.ARGEŞ, PITEŞTI, 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)

HOLDA Culegem
roadele impreuna

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
05.07.03; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate: galben
(Pantone123C), verde ( Pantone
7732C), alb (Pantone 000C), negru
(Pantone 6C)

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

(591) Culori revendicate: verde, mov, galben,
negru, alb, rosu

(210) M 2022 03256
(151) 09/05/2022
(732) AMBROSIE ALEXANDRU
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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.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
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).
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.
35. Publicitate sub toate formele,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții en-gros
sau cu amănuntul, inclusiv prin rețea proprie
de magazine, toate acestea in legătură cu
produsele din clasele 1, 5, 30 si 31.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2022 03257
(151) 09/05/2022
(732) LEA BEAUTY CENTER S.R.L.,

SOS. OLTENIȚEI NR. 24, CART
PO, LOT 1, SC. 1, SUBSOL,
SPAȚIUL COMERCIAL 1, JUDEȚ
ILFOV, POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Lea Beauty Center

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.13; 02.01.23;
02.03.23

clase:
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, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(591) Culori revendicate: negru, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03260
(151) 09/05/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Imunoguard
Contribuie la funcționarea

normală a sistemului imunitar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.01.16; 26.01.17

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

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive
care conțin în principal zinc, preparate cu
vitamina c, preparate cu vitamina d, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate

───────

(210) M 2022 03262
(151) 09/05/2022
(732) AGRICOLA INTERNATIONAL

S.A., CALEA MOLDOVEI, NR. 94,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
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)

BRAVITO!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 06.19.11; 01.15.03;
29.01.12

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
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, produse din carne procesată,
cârnaţi, mezeluri, salam, pastramă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne de pasăre, pui,
crochete de pui, chiftele de pui, pipote de pui,
aripioare de pui, pulpe de pui, pastramă de pui,
carne de pui proaspătă, file din piept de pui,
cârnați din carne de pui, hamburgeri din carne
de pui, chiftele din carne de pui, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, hamburgeri,

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cașcaval, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, aperitive congelate constând
în principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre.

───────

(210) M 2022 03263
(151) 09/05/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA NR. 16 BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PREOȚIA LUMINII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, servicii de cursuri,
workshopuri sau traininguri online sau offline,
elaborare si publicare de cărți si cursuri
educative, de dezvoltare, de spiritualitate si de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și spiritualității, furnizarea
de informații în materie de educație spirituală,
cursuri pentru pregătirea examenelor, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
organizarea și coordonarea de evenimente în
scop educativ, spiritual și recreațional, programe
audio/video online, productie video, programe
de radio si televiziune, emisiune de televiziune,
toate acestea online sau offline, webinarii,
furnizarea de programe tv, nedescarcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video on demand), organizare si sustinere
de evenimente, conferinte, cursuri, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate, servicii
de biblioteca electronica, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cursurilor, articolelor,
ghidurilor, cărților si jurnalelor electronice,
furnizare online de publicații electronice, activități
culturale si educaționale.

───────

(210) M 2022 03265
(151) 09/05/2022
(732) UPL MAURITIUS LIMITED, 6TH

FLOOR, SUITE 157B, HARBOR
FRONT BUILDING PRESIDENT
JOHN KENNEDY STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Gasofina

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

5. Erbicide, pesticide, insecticide, fungicide,
vermicide, rodenticide, weedicide (erbicide
pentru combaterea buruienilor), preparate
pentru combaterea plantelor dăunătoare și
distrugerea paraziților.

───────

(210) M 2022 03266
(151) 09/05/2022
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,

ROSENTALSTRASSE 67, BASEL,
4058, ELVEȚIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

ELYSIAN

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

5. Erbicide.
───────

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA
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(210) M 2022 03269
(151) 09/05/2022
(732) ADRIAN KUTTESCH, STR.

MODENA, NR. 8, AP. 11, JUDETUL
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

csuki

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.02.01

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

39. Furnizare de informații despre transport
și călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile, servicii de informare
referitoare la orarele de transport, servicii de
informare referitoare la metode de transport.

───────

(210) M 2022 03270
(151) 10/05/2022
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FOARTE BUNĂ DIMINEAȚA
#matinalcusuflet KISS FM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 01.03.12

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

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#24D6FF)

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roz, rosu, alb, negru

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
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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, platforme de software de calculator
inregistrat sau descarcabil, platforme de
editare colaborativa in timp real, platforme de
software, platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut
video și mesaje, platforme de software de
calculator pentru retele sociale, programe de
aplicaţie (aplicaţii) (descărcabile), programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
programe de calculator/programe multimedia,
programe de calculator folosite in telecomunicatii
înregistrate sau descărcabile, programe pentru
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, etc., 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,

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, etc. -, orice alte suporturi
de înregistrare magnetică, orice suporturi de
înregistrare digitală, carduri de memorie usb,
carduri de memorie sd si microsd, fisiere
digitale (podcast), podcasturi descarcabile,
fisiere cu muzica descarcabile, fisiere cu imagini
descarcabile, fisiere multimedia descarcabile,
fisiere de date descarcabile, fisiere de date, baze
de date, baze de date interactive, seturi de date,
inregistrate sau descarcabile, continut media,
publicatii electronice, descarcabile, carti audio,
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, 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, suporturi pentru
telefoane mobile, covorase pentru sustinerea
telefoanelor, vizoare, dispozitive de afisare
montate pe cap, 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
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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 (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
ı̂mpachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
maşini de scris, rechizite şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), stilouri, creioane,
creioane mecanice, alte instrumente de scris,
inclusiv truse, 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, cartele, etichete, bilete din carton
şi hârtie, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie, insigne, embleme, ecusoane din
hartie sau carton, feţe de masă, naproane,
servete, serveţele din hârtie, albume, huse,
coperti, dosare, suporturi pentru documente,
pasapoarte, buletine, carduri, carnete cec, carti
sau alte asemenea, penare/cutii sau suporturi
pentru instrumente de scris/desen, semne de
carte, 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, carnete, 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 respectiv: 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
publicitare, promovarea vanzarilor (pentru terti),
servicii de promovare pentru crearea unei
identitati de brand pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri, 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, servicii de
comerț publicitar, 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,
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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 de
birotică și papetărie, dispozitive și accesorii
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, software, echipamente
și aparate de telecomunicații și accesorii ale
acestora, echipamente și aparatură electronică
și electrocasnică și accesorii (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.
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,
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
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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
publicitar), 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, desfasurarea 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 decât 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
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
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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), oferirea
de sisteme informatice virtuale prin cloud
computing, 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
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, comertul cu licente de film,
radio, televiziune, audio si/sau video, 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.

───────

(210) M 2022 03271
(151) 10/05/2022
(732) CAMPUS MEDIA TV S.R.L.,

STR. DR. STAICOVICI NR. 75,
FORUM 2000 BUILDING, FAZA I,
ETAJ 5, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JURNAL DE VACANȚĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 03275
(151) 10/05/2022
(732) TERRAN SISTEME DE

ÎNVELITORI SRL, STR.
LAMINORIȘTILOR NR. 163A,
JUDETUL CLUJ, CÂMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DANUBIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Țigle, țigle de acoperiș nemetalice, țigle
transparente din plastic, țigle nemetalice, țigle
ceramice smălțuite, țigle ceramice pentru
acoperiș, țigle de acoperiș, nemetalice, țigle
de piatră pentru acoperișuri, țigle din argilă
pentru acoperiș, țigle din mortar de ciment pentru
acoperiș, materiale pentru acoperiș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: țigle, țigle din beton, țigle
de acoperiș nemetalice, țigle transparente din
plastic, țigle nemetalice, țigle ceramice smălțuite,
țigle ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș, marketing promoțional, distribuitor
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
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.

───────

(210) M 2022 03276
(151) 10/05/2022
(732) TERRAN SISTEME DE

ÎNVELITORI SRL, STR.
LAMINORIȘTILOR NR. 163A,
JUDETUL CLUJ, CÂMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

RUNDO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Țigle, țigle de acoperiș nemetalice, țigle
transparente din plastic, țigle nemetalice, țigle
ceramice smălțuite, țigle ceramice pentru
acoperiș, țigle de acoperiș, nemetalice, țigle
de piatră pentru acoperișuri, țigle din argilă
pentru acoperiș, țigle din mortar de ciment pentru
acoperiș, materiale pentru acoperiș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: țigle, țigle din beton, țigle
de acoperiș nemetalice, țigle transparente din
plastic, țigle nemetalice, țigle ceramice smălțuite,
țigle ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș, marketing promoțional, distribuitor
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
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și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

───────

(210) M 2022 03281
(151) 10/05/2022
(732) JOLIE TOP TRAVEL SRL, STR.

EXERCITIU NR. 101, BL. D21, SC.
A, ET. 1 AP. 1, JUDEȚ ARGEȘ,
PITEȘTI, 110242, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

JOLIE TRAVEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Organizarea de călătorii, servicii de
turism (organizarea de călătorii), servicii de
ghizi de turism, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice agențiilor
de turism și servicii de rezervări, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii ale agențiilor de
turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanță, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2022 03282
(151) 10/05/2022
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

RĂSĂRITĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2022 03284
(151) 10/05/2022
(732) COMUNITATEA EMAGICIENILOR

SRL, STR. PROGRESULUI, NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Curs'n'cast
(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, 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,
productie de podcasturi, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi.

───────
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(210) M 2022 03285
(151) 10/05/2022
(732) DIEMECI SRL, STR. VIILOR, NR.

6G, SC.1, ET. 1, AP. 4, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

EXCLUSIVE SPACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete.
19. Ghips folosit în ceramică, tuburi din
ceramică și ciment, dale din ceramică, lucrări
refractare din ceramică, articole din ceramică
pentru construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre).
20. Mânere din ceramică, mânere din ceramică
pentru dulapuri, mânere din ceramică pentru
sertare, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare
și mobilier, decorațiuni din ceramică pentru uși,

supape din ceramică operate manual, altele
decât componente ale mașinilor, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, inele pentru perdele, șine pentru perdele
de duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre.
21. Cutii de ceramică, cutii din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din ceramică, ornamente
din ceramică, ornamente de ceramică, statuete
din ceramică, sculpturi din ceramică, statuete
de ceramică, busturi realizate din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, figurine realizate
din ceramică, pitici de grădină din ceramică,
lucrări de artă confecționate din ceramică,
artă murală din ceramică în 3d, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din
ceramică, statui din porțelan, ceramică, lut sau
sticlă, busturi din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, ghivece din ceramică,
ghivece de ceramică, recipiente ceramică, vase
din ceramică, veselă din ceramică, căni din
ceramică, vase de ceramică, crăticioare din
ceramică, căni confecționate din ceramică, cupe
confecționate din ceramică, servicii de cafea
de ceramică, produse din ceramică pentru
bucătărie, vase pentru copt din ceramică, vaze
din ceramică pentru podea, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, sancai din dinastia
tang (ceramică emailată în trei culori), căni
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din ceramică, pușculițe din ceramică, cutii
de ceramică pentru monede, capace din
ceramică pentru cutii de șervețele, vase din
ceramică, capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, obiecte din faianță, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
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lucrări de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, perii pentru parchet.
24. Mochetă (perdele), perdele dantelate,
perdele plisate, perdele pentru duș, perdele
din plasă, căptușeli pentru perdele, perdele
pentru ușă, perdele din vinil, draperii (perdele
groase), perdele din materiale textile, perdele
și draperii confecționate, materiale textile pentru
perdele, perdele din materiale plastice, perdele
din material plastic, perdele și perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapaj sub
formă de perdele, perdele scurte din material
textil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele de duș din materiale textile ignifuge,
perdele din plastic pentru cabine de duș, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
perdele și draperii de interior și exterior, perdele
din materiale textile sau din materiale plastice,
perdele de duș din materiale textile sau din
materiale plastice, perdele scurte din material
textil, căptușeli pentru perdele, țesături pentru
perdele, materiale pentru perdele ca articole
textile, muselină (țesătură din bumbac sau
mătase pentru perdele).
27. Covoare, carpete și preșuri, material
antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, covoare care acoperă doar o parte
din podea, covoare antiglisante, materiale de
covoare și covoare, covoare pentru duș, covoare
de cauciuc, întăritură pentru covoare, substrat
de covoare, covoare pentru hol, covoare pentru
ușă, covoare din piese combinate, covoare și
mochete (textile), preșuri și covoare de mașină,
materiale de bază pentru covoare, întărituri de
bază pentru covoare, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi, covoare de lână lucrate
manual, elemente decorative de perete, nu
din materiale textile, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil).
35. Regruparea în avantajul terţilor a
chiuvetelor, dopurilor pentru chiuvete,
chiuvetelor de baie, accesoriilor pentru chiuvete,
robinetelor monocomandă pentru chiuvete,
chiuvetelor de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, chiuvetelor pentru spălat vasele (altele
decât obiecte de mobilier), chiuvetelor de baie
(componente de instalații sanitare), accesoriilor
pentru chiuvete, ghipsului folosit în ceramică,
tuburilor din ceramică și ciment, dalelor din
ceramică, lucrărilor refractare din ceramică,
articolelor din ceramică pentru construcții,
tuburilor din ceramică și ciment, maselor
refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocurilor și suprafețe

de pavaj din gresie ceramică, gresiei, gresiei
pentru construcții, tuburilor din gresie, gresiei
pentru baie nemetalică, blocurilor și suprafețelor
de pavaj din gresie ceramică, parchetului,
parchetului stratificat, frizelor de parchet,
parchetelor de lemn, pardoselilor de parchet și
plăcilor de parchet, plăcilor de parchet laminat,
parchetului cu placaj din lemn, parchetului
din lemn de esență tare, plăcilor de parchet
flotant, nemetalice, pardoselilor din parchet
fabricate din plută, elementelor decorative, nu
din metal, pentru construcții, mulurilor decorative
nemetalice, baghetelor decorative nemetalice,
lucrărilor decorative din ghips, sticlei decorative
(pentru construcții), baghetelor decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, pieselor
turnate din ghips în scopuri decorative,
rozetelor decorative pentru plafon din materiale
nemetalice, elementelor decorative, nu din
metal, pentru construcții, glafurilor nemetalice
(de ferestre), mânerelor din ceramică, mânerelor
din ceramică pentru dulapuri, mânerelor din
ceramică pentru sertare, mânerelor din ceramică
pentru mobilier, mânerelor din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, decorațiunilor din
ceramică pentru uși, supapelor din ceramică
operate manual, altele decât componente ale
mașinilor, jaluzelelor de interior și accesoriilor
pentru perdele și jaluzele de interior, inelelor
pentru perdele, șinelor pentru perdele de
duș, tetierelor (mobilă), mobilei superpozabilă,
mobilei antichizată, mobilei curbată, vestiarelor
(mobilei), mobilei și mobilierului, rafturilor de
mobilă, cotierelor pentru mobilă, mobilei din
bambus, piciorușelor pentru mobilă, picioarelor
pentru mobilă, mobilei pentru vivarii, suporturilor
nemetalice pentru mobilă, ecranelor pentru
șeminee (mobilă), mobilei cu pat încorporat,
mobilei stil antic, reproducere, glisoarelor
nemetalice pentru mobilă, scurgătoarelor
pentru vase (mobilă), dulapurilor de veselă
(mobilă), dulapurilor pentru vase (mobilă),
canturilor din plastic pentru mobilă, mânerelor
pentru mobilă, din plastic, elementelor de
separare individuale (mobilei), rafturilor pentru
dulapuri de îndosariere (mobilei), zăvoarelor
pentru mobilă, nu din metal, jaluzelelor
interioare (mobilei), mobilei de toaletă incluzând
lavoare, meselor, scaunelor, elementelor
decorative pentru ferestre, cutiilor de ceramică,
cutiilor din ceramică, plăcilor de ceramică,
plăcilor din ceramică, ornamentelor din
ceramică, ornamentelor de ceramică, statuetelor
din ceramică, sculpturilor din ceramică,
statuetelor de ceramică, busturilor realizate
din ceramică, ornamentelor confecționate
din ceramică, statuetelor confecționate din
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ceramică, figurinelor realizate din ceramică,
piticilor de grădină din ceramică, lucrărilor
de artă confecționate din ceramică, artei
murale din ceramică în 3d, machetelor
de vehicule (ornamentelor) confecționate din
ceramică, statuilor din porțelan, ceramică, lut
sau sticlă, busturilor din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statuilor din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrărilor de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, figurinelor de porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă pentru torturi,
ghivecelor din ceramică, ghivecelor de ceramică,
recipientelor ceramice, vaselor din ceramică,
veselei din ceramică, cănilor din ceramică,
vaselor de ceramică, crăticioarelor din ceramică,
cănilor confecționate din ceramică, cupelor
confecționate din ceramică, serviciilor de cafea
de ceramică, produselor din ceramică pentru
bucătărie, vaselor pentru copt din ceramică,
vazelor din ceramică pentru podea, vaselor
de uz casnic termoizolate de ceramică, sancai
din dinastia tang (ceramică emailată în trei
culori), cănilor confecționate din ceramică,
cupelor confecționate din ceramică, pușculițelor
din ceramică, cutiilor de ceramică pentru
monede, capacelor din ceramică pentru cutii de
șervețele, vaselor din ceramică, capacelor din
ceramică pentru cutii de șervețele, obiectelor
din faianței , busturilor din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, lucrărilor de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, periilor pentru parchet, mochetei
(perdelelor), perdelelor dantelate, perdelelor
plisate, perdelelor pentru duș, perdelelor din
plasă, căptușelilor pentru perdele, perdelelor
pentru ușă, perdelelor din vinil, draperiilor
(perdelelelor groase), perdelelor din materiale
textile, perdelelor și draperiilor confecționate,
materialelor textile pentru perdele, perdelelor
din materiale plastice, perdelelor din material
plastic, perdelelor și perdelelor de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapajului
sub formă de perdele, perdelelor scurte din
material textil, perdelelor mici confecționate din
materiale textile, perdelelor de duș din material
plastic, perdelelor de duș din materiale textile
ignifuge, perdelelor din plastic pentru cabine
de duș, perdelelor și draperiilor confecționate
din materiale textile, perdelelor și draperiilor
de interior și exterior, perdelelor din materiale
textile sau din materiale plastice, perdelelor
de duș din materiale textile sau din materiale
plastice, perdelelor scurte din material textil,
căptușelilor pentru perdele, țesăturilor pentru
perdele, materialelor pentru perdele ca articole
textile, muselinei (țesătură din bumbac sau

mătase pentru perdele), covoarelor, carpetelr
și preșurilor, materialului antiderapant pentru
partea inferioară a covoarelor, covoarelor care
acoperă doar o parte din podea, covoarelor
antiglisante, materialelor de covoare și
covoarelor, covoarelor pentru duș, covoarelor de
cauciuc, întăriturii pentru covoare, substratului
de covoare, covoarelor pentru hol, covoarelor
pentru ușă, covoarelor din piese combinate,
covoarelor și mochetelor (textilelor), preșurilor
și covoarelor de mașină, materialelor de bază
pentru covoare, întăriturilor de bază pentru
covoare, covoarelor din sfoară țesută pentru
pârtiile de schi, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile, covoarelor de lână lucrate
manual, elementelor decorative de perete,
nu din materiale textile, tapiseriilor murale
(elemente decorative pentru pereți fabricate
din material netextil) (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 chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
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glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, ghivece din ceramică,
ghivece de ceramică, recipiente ceramică, vase
din ceramică, veselă din ceramică, căni din
ceramică, vase de ceramică, crăticioare din
ceramică, căni confecționate din ceramică, cupe
confecționate din ceramică, servicii de cafea
de ceramică, produse din ceramică pentru
bucătărie, vase pentru copt din ceramică, vaze
din ceramică pentru podea, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, sancai din dinastia
tang (ceramică emailată în trei culori), căni
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din ceramică, pușculițe din ceramică, cutii

de ceramică pentru monede, capace din
ceramică pentru cutii de șervețele, vase din
ceramică, capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, obiecte din faianță, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, perii pentru parchet,
mochetă (perdele), perdele dantelate, perdele
plisate, perdele pentru duș, perdele din plasă,
căptușeli pentru perdele, perdele pentru ușă,
perdele din vinil, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, materiale textile pentru perdele,
perdele din materiale plastice, perdele din
material plastic, perdele și perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapaj sub
formă de perdele, perdele scurte din material
textil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele de duș din materiale textile ignifuge,
perdele din plastic pentru cabine de duș,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele din materiale textile sau din materiale
plastice, perdele de duș din materiale textile
sau din materiale plastice, perdele scurte din
material textil, căptușeli pentru perdele, țesături
pentru perdele, materiale pentru perdele ca
articole textile, muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele), covoare, carpete
și preșuri, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea, covoare antiglisante,
materiale de covoare și covoare, covoare
pentru duș, covoare de cauciuc, întăritură
pentru covoare, substrat de covoare, covoare
pentru hol, covoare pentru ușă, covoare din
piese combinate, covoare și mochete (textile),
preșuri și covoare de mașină, materiale de
bază pentru covoare, întărituri de bază pentru
covoare, covoare din sfoară țesută pentru pârtiile
de schi, covoare din sfoară țesută pentru
pârtiile de schi, covoare de lână lucrate
manual, elemente decorative de perete, nu
din materiale textile, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la chiuvete, dopuri
pentru chiuvete, chiuvete de baie, accesorii
pentru chiuvete, robinete monocomandă pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie cu blaturi de
lucru integrate, chiuvete pentru spălat vasele
(altele decât obiecte de mobilier), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
accesorii pentru chiuvete, ghips folosit în
ceramică, tuburi din ceramică și ciment, dale
din ceramică, lucrări refractare din ceramică,
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articole din ceramică pentru construcții, tuburi din
ceramică și ciment, mase refractare din ceramică
pentru căptușirea cuptoarelor metalurgice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie , gresie pentru baie nemetalică, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, parchet,
parchet stratificat, frize de parchet, parchete de
lemn, pardoseli de parchet și plăci de parchet,
plăci de parchet laminat, parchet cu placaj din
lemn, parchet din lemn de esență tare, plăci
de parchet flotant, nemetalice, pardoseli din
parchet fabricate din plută, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din

ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă pentru torturi, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie pentru
construcții, gresie uburi din, gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, parchet, parchet stratificat,
frize de parchet, parchete de lemn, pardoseli
de parchet și plăci de parchet, plăci de
parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
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lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice
pentru mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă),
mobilă cu pat încorporat, mobilă stil antic,
reproducere, glisoare nemetalice pentru mobilă,
scurgătoare pentru vase (mobilă), dulapuri de
veselă (mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă),
canturi din plastic pentru mobilă, mânere pentru
mobilă, din plastic, elemente de separare
individuale (mobilă), rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), zăvoare pentru mobilă,
nu din metal, jaluzele interioare (mobilă),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mese,
scaune, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de ceramică, cutii din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din ceramică, ornamente
din ceramică, ornamente de ceramică, statuete
din ceramică, sculpturi din ceramică, statuete
de ceramică, busturi realizate din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, figurine realizate
din ceramică, pitici de grădină din ceramică,
lucrări de artă confecționate din ceramică, artă
murală din ceramică în 3d, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din ceramică, statui
din porțelan, ceramică, lut sau sticlă, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
statui din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, figurine de porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă pentru torturi,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de

mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

208

bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie , gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din

ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

209

accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, ghivece
din ceramică, ghivece de ceramică, recipiente
ceramică, vase din ceramică, veselă din
ceramică, căni din ceramică, vase de ceramică,
crăticioare din ceramică, căni confecționate din
ceramică, cupe confecționate din ceramică,
servicii de cafea de ceramică, produse din
ceramică pentru bucătărie, vase pentru copt
din ceramică, vaze din ceramică pentru podea,
vase de uz casnic termoizolate de ceramică,
sancai din dinastia tang (ceramică emailată în
trei culori), căni confecționate din ceramică,
cupe confecționate din ceramică, pușculițe din
ceramică, cutii de ceramică pentru monede,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
vase din ceramică, capace din ceramică pentru
cutii de șervețele, obiecte din faianță, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, perii pentru parchet,
mochetă (perdele), perdele dantelate, perdele

plisate, perdele pentru duș, perdele din plasă,
căptușeli pentru perdele, perdele pentru ușă,
perdele din vinil, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, materiale textile pentru perdele,
perdele din materiale plastice, perdele din
material plastic, perdele și perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapaj sub
formă de perdele, perdele scurte din material
textil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele de duș din materiale textile ignifuge,
perdele din plastic pentru cabine de duș,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele din materiale textile sau din materiale
plastice, perdele de duș din materiale textile
sau din materiale plastice, perdele scurte din
material textil, căptușeli pentru perdele, țesături
pentru perdele, materiale pentru perdele ca
articole textile, muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele), covoare, carpete
și preșuri, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea, covoare antiglisante,
materiale de covoare și covoare, covoare pentru
duș, covoare de cauciuc, întăritură pentru
covoare, substrat de covoare, covoare pentru
hol, covoare pentru ușă, covoare din piese
combinate, covoare și mochete (textile), preșuri
și covoare de mașină, materiale de bază pentru
covoare, întărituri de bază pentru covoare,
covoare din sfoară țesută pentru pârtiile de
schi, covoare din sfoară țesută pentru pârtiile de
schi, covoare de lână lucrate manual, elemente
decorative de perete, nu din materiale textile,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil).
37. Reparații de perdele, montare de perdele și
draperii, servicii de montare a perdelelor.
40. Fabricare de perdele, servicii de fabricare de
perdele la comandă, servicii de croit de perdele.

───────
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(210) M 2022 03289
(151) 10/05/2022
(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)

Fertilofort
(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 03291
(151) 10/05/2022
(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)

Fertilomax
(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 03292
(151) 10/05/2022
(732) OLIVEROM SRL, STR. MORII,

NR. 27, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

VOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, dulciuri, înghețată, ciocolată,
zahăr, sosuri, cacao, bomboane, produse de
patiserie, produse de cofetărie și înghețate,
produse de brutărie, sandvișuri
32. Bere și bere fără alcool, apă plată,
apă minerală, apă carbogazoasă, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
sucuri, siropuri de fructe, băuturi din fructe și
sucuri de fructe
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, asigurarea de hrană și băuturi,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de băuturi, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de catering, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), servicii ale bistrourilor, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar.

───────

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2022 03294
(151) 10/05/2022
(732) MATEI LUMINITA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
MIHAI VITEAZU, BL.13/I SC.4
AP.73, JUD. MUREȘ, REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

(540)

mycenter24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), echipament pentru
măturare, curățare și spălare, saci pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, mașini de
curățare prin aspirare (aspiratoare).
9. Acumulatori alcalini, acumulatori cu nichel-
cadmiu, dispozitive electrice de control al
încărcării acumulatorilor, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.

───────

(210) M 2022 03296
(151) 11/05/2022
(732) MATEI LUMINITA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
MIHAI VITEAZU, BL.13/I SC.4
AP.73, JUD. MURES, REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

(540)

vhbw
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aspiratoare, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, epuratoare de aer (filtre de
aer) pentru motoare

───────

(210) M 2022 03297
(151) 11/05/2022
(732) SC D TOYS SA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR.2, JUD.
COVASNA, SF. GHEORGHE,
520077, COVASNA, ROMANIA

(540)

ZBENG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun.

───────

(210) M 2022 03299
(151) 11/05/2022
(732) ASOCIATIA ENVIRON, STRADA

AROMEI NR. 88, ETAJ 1,
SECTOR2, BUCURESTI, 023786,
ROMANIA

(540)

ENVIRON reciclămîmpreună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.15.07; 24.15.13; 29.01.12

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

35. Asistenta și consultanță profesională în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de intermediere, management
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
toate acestea în domeniul colectarii, tratarii,
reutilizarii, reciclării și valorificării deșeurilor.

(591) Culori revendicate: gri (HEX #262625,
HEX #6E6D6C), verde (HEX #7AA077)
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39. Colectarea, transportul și depozitarea
deșeurilor
40. Servicii de reciclare, sortare, tratare,
reutilizare și valorificare a deșeurilor
41. Furnizare de publicații electronice online
nedescarcabile, servicii de educație și instruire
prin organizarea de seminarii, conferinte,
competitii, campanii, expoziții, ateliere de lucru,
servicii de divertisment și activități sportive,
servicii de jocuri organizate online, toate
organizate în vederea promovarii protectiei
mediului și responsabilității ecologice
42. Consiliere tehnică referitoare la daunele
implicate de poluare, consiliere în domeniul
economiei de energie, consultanță tehnologică
în domeniile producției și utilizării de energie,
consultanță tehnologică în domeniul generării
energiei alternative, furnizare de consiliere
tehnică privind măsurile de economisire a
energiei, furnizare de informații, consiliere
și consultanță privind reducerea emisiilor de
carbon, furnizare de informații tehnologice
despre inovații ecologice

───────

(210) M 2022 03300
(151) 11/05/2022
(732) FUNDAȚIA TIRIAC, SOS.

NORDULUI NR. 24-26, ETAJ
3, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FUNDAȚIA ȚIRIAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.03; 24.01.07; 24.01.09;
29.01.13

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

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere, servicii filantropice privind
donațiile financiare, colectare de fonduri de
binefacere, organizare de colecte, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), acordări de
burse de studii, servicii de subvenții financiare,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, organizare de finanțări pentru proiecte
umanitare, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale.
41. Furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, publicare de cărți și reviste,
organizare de seminarii educative, organizare
de evenimente educative, educație, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii ale cluburilor de fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, servicii de recepție
(divertisment), servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
punerea la dispoziție de jocuri, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, prezentări audiovizuale, servicii ale unei
academii de formare, servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri în
vederea pregătirii pentru carieră, furnizarea de
săli de sport, furnizare de instalații pentru săli de
sport
45. Consiliere juridică, furnizare de haine
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile),
furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
informații cu privire la drepturile omului, furnizare
de sprijin emoțional pentru familii, servicii de
asistență legală, servicii de consiliere juridică

───────

(591) Culori revendicate: albastru, auriu, rosu
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(210) M 2022 03303
(151) 11/05/2022
(732) S.C. TEILOR S.R.L., STR.

SMEUREI NR. 54, JUDETUL
ARGES, PITESTI, 110046, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

TEILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de club de
cabaret, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private, servicii de cluburi de
plaja si piscine, servicii educative oferite de
cluburi, organizare de cluburi de fani, servicii
oferite de cluburi sportive, servicii de cluburi de
jocuri, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
servicii de divertisment specifice cluburilor de
fani si de noapte, servicii de cluburi de sanatate
(antrenemante), management de evenimete
pentru cluburi sportive, servicii oferite de cluburi
de dans, servicii de divertisment in club, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
furnizarea de instalații de recreere pentru cluburi,
servicii de cluburi de polo pe apa, servicii
specifice cluburilor de comedie, servicii de

divertisment sub forma cluburilor de wrestling,
furnizare de servicii pentru săli si cluburi de
sport, furnizare de instalații pentru practicarea
exercitiilor fizice in cluburi de sport, servicii de
club de cărti cu furnizarea de informații cu privire
la cărți.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, asigurarea de hrana si băuturi prin
servicii de alimentație publica, cum ar fi cele
oferite de restaurante, baruri, braserii, pizzarii,
cafenele, fastfood-uri, terase si altele similare,
inchiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, pensiuni pentru animale,
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 2022 03305
(151) 11/05/2022
(732) BIO GREEN POWER SOLUTIONS

SRL, SAT LUNCOIU DE JOS, NR.
89, JUDETUL HUNEDOARA, COM.
LUNCOIU DE JOS, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

BLACK SOLAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06; 01.03.12; 01.15.03

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, celule fotovoltaice, module
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, module
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fotovoltaice solare, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), celule fotovoltaice calibrate de
referință, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, panouri solare, baterii solare,
celule solare, panouri solare pentru producerea
energiei electrice, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate.
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, instalare de celule și
module fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, instalare de sisteme de încălzire
solară, întreținere și reparare de instalații solare,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții de
uz locativ.

───────

(210) M 2022 03306
(151) 11/05/2022
(732) ASISOFT SRL, STR. CLUCERULUI

NR. 22, SECTOR 1, BUCURESTI,
011365, ROMANIA

(540)

INKASSO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 03308
(151) 11/05/2022
(732) BADEEA INFINITY LINE SRL,

STR. INT. BAZA III PETROL, ET.
1, AP. 8, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PRADUITOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.04

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

35. Regruparea in avantajul tertilor a
imbracamintei, incaltamintei si a altor
produse de acoperire a capului, a
posetelor,  curelelor,  accesorii  de  imbracaminte
si  incaltaminte,  accesorii  ca  si  podoabe,  in
magazine  sau  pe  site,  pentru  a  le cumpara si
a levedea comod.
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(210) M 2022 03309
(151) 11/05/2022
(732) S.C. UPWARD INTERNATIONAL

S.R.L., STR. VICTORIEI NR. 59A,
AP. 23, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

LAMARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 26.11.01

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.

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 03312
(151) 11/05/2022
(732) FUNDATIA WORLD VISION

ROMANIA, STR. ROTASULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Creștem prin
Educație Agricolă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.15; 26.11.12;
29.01.13

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

35. Publicitate, publicitate 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 marketing și promovare, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de promovare, administrare
de programe educative, servicii de informații și
consultanță educațională, furnizare de servicii
de administrare a cursurilor educaționale pentru
instituții de învățământ.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale
pentru copii, cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și

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

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
verde
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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, 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 ale centrelor educative privind furnizarea
de cursuri de instruire, servicii specifice
școlilor (educație), servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educative oferite de școli,
servicii oferite de tabere de recreere, servicii
oferite 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, 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, organizare de întâlniri
pe teme de educație, servicii de consiliere în
materie de educație, furnizare de informații în
materie de educație, servicii oferite de ateliere
recreative, servicii oferite de ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, 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 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 03314
(151) 11/05/2022
(732) ROMFERM SRL, STR.

BALASTIEREI, NR. 16, JUDEȚ
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

ROMFERM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, carne, carne
sărată, carne conservată, carne afumata, carne
tocată, carne proaspătă, carne procesată, carne
congelată, carne ambalată, carne prăjită, carne
preparată, carne feliată, carne criodesicată,
carne liofilizată, carne friptă, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vânat, carne de
pasăre, carne de porc, paste de carne, carne
de curcan, aspic de carne, hamburgeri de
carne, carne pentru cârnați, carne uscată
sfărâmată, carne uscată sfărâmată, carne
de rață, carne proaspătă de pasăre, bucati
de carne refrigerate, carne prajita de pui,
produse din carne preparate, produse din
carne congelată, carne de pui congelată, carne
de porc conservată, carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă, carne
de vită preparată, carne de broască-taur, carne
de pasăre congelată, carne de rață gătită, carne
de curcan gătită, carne de pui proaspătă, carne
de pasăre gătită, carne procesată, în conservă,
produse din carne de miel, friptură de carne de
porc, hamburgeri din carne de pui, pastramă
din carne de vită, bucăți de carne de pui,
umplutură de carne pentru plăcinte, carne de
pasăre de curte, carne de porc, la conservă,
felii de carne de oaie, chiftele din carne de vită,
cârnați din carne de pui, chiftele din carne de
pui, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, produse confiate din carne
de rață, satay (frigărui de carne cu sos), fâșii
de carne uscată de iac, produse din carne sub
formă de hamburgeri, carne de vită sărată și
conservată (corned beef), carne fiartă în sos
de soia (tsukudani meat), aperitive congelate
constând în principal din carne de pui.
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35. Regruparea în avantajul terţilor a cărnii și
produselor din carne, cărnii, cărnii sărate, cărnii
conservate, cărnii afumate, cărnii tocate, cărnii
proaspăte, cărnii procesate, cărnii congelate,
cărnii ambalate, cărnii prăjite, cărnii preparate,
cărnii feliate, cărnii criodesicate, cărnii liofilizate,
cărnii fripte, cărnii de mânzat, cărnii de vită,
cărnii de vânat, cărnii de pasăre, cărnii de porc,
pastei de carne, cărnii de curcan, aspicului de
carne, hamburgerilor de carne, cărnii pentru
cârnați, cărnii uscate sfărâmate, cărnii de rață,
cărnii proaspete de pasăre, bucăților de carne
refrigerate, cărnii prăjite de pui, produselor
din carne preparate, produselor din carne
congelată, cărnii de pui congelată, cărnii de porc
conservate, cărnii prăjite de pui, cărnii de pui
deshidratate, cărnii de pasăre supracongelată,
cărnii de vită feliată, cărnii gătită, la borcan, cărnii
gătită, la conservă, cărnii de vită preparată, cărnii
de broască-taur, cărnii de pasăre congelată,
cărnii de rață gătită, cărnii de curcan gătită, cărnii
de pui proaspătă, cărnii de pasăre gătită, cărnii
procesate, în conservă, produselor din carne de
miel, fripturii de carne de porc, hamburgerilor
din carne de pui, pastramei din carne de vită,
bucăților de carne de pui, umpluturii de carne
pentru plăcinte, cărnii de pasăre de curte, cărnii
de porc, la conservă, felilor de carne de oaie,
chiftelelor din carne de vită, cârnaților din carne
de pui, chiftelelor din carne de pui, conservelor
de carne de pasăre, conservelor din carne de
vânat, produselor confiate din carne de rață,
satay (frigăruilor de carne cu sos), fâșiilor de
carne uscată de iac, produselor din carne sub
formă de hamburgeri, cărnii de vită sărată și
conservată (corned beef), cărnii fierte în sos
de soia (tsukudani meat), aperitivelor congelate
constând în principal din carne de pui (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 și produse din carne,
carne, carne sărată, carne conservată, carne
afumata, carne tocată, carne proaspătă, carne
procesată, carne congelată, carne ambalată,
carne prăjită, carne preparată, carne feliată,
carne criodesicată, carne liofilizată, carne friptă,
carne de mânzat, carne de vită, carne de vânat,
carne de pasăre, carne de porc, paste de carne,
carne de curcan, aspic de carne, hamburgeri
de carne, carne pentru cârnați, carne uscată
sfărâmată, carne de rață, carne proaspătă de
pasăre, bucati de carne refrigerate, carne prajita

de pui, produse din carne preparate, produse
din carne congelată, carne de pui congelată,
carne de porc conservată, carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de vită preparată, carne de broască-taur,
carne de pasăre congelată, carne de rață gătită,
carne de curcan gătită, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre gătită, carne procesată, în
conservă, produse din carne de miel, friptură
de carne de porc, hamburgeri din carne de pui,
pastramă din carne de vită, bucăți de carne
de pui, umplutură de carne pentru plăcinte,
carne de pasăre de curte, carne de porc, la
conservă, felii de carne de oaie, chiftele din
carne de vită, cârnați din carne de pui, chiftele
din carne de pui, conserve de carne de pasăre,
conserve din carne de vânat, produse confiate
din carne de rață, satay (frigărui de carne cu
sos), fâșii de carne uscată de iac, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne de
vită sărată și conservată (corned beef), carne
fiartă în sos de soia (tsukudani meat), aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la carne și produse din carne,
carne, carne sărată, carne conservată, carne
afumata, carne tocată, carne proaspătă, carne
procesată, carne congelată, carne ambalată,
carne prăjită, carne preparată, carne feliată,
carne criodesicată, carne liofilizată, carne friptă,
carne de mânzat, carne de vită, carne de vânat,
carne de pasăre, carne de porc, paste de carne,
carne de curcan, aspic de carne, hamburgeri
de carne, carne pentru cârnați, carne uscată
sfărâmată, carne de rață, carne proaspătă de
pasăre, bucati de carne refrigerate, carne prajita
de pui, produse din carne preparate, produse
din carne congelată, carne de pui congelată,
carne de porc conservată, carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă, carne
de vită preparată, carne de broască-taur, carne
de pasăre congelată, carne de rață gătită, carne
de curcan gătită, carne de pui proaspătă, carne
de pasăre gătită, carne procesată, în conservă,
produse din carne de miel, friptură de carne de
porc, hamburgeri din carne de pui, pastramă
din carne de vită, bucăți de carne de pui,
umplutură de carne pentru plăcinte, carne de
pasăre de curte, carne de porc, la conservă,
felii de carne de oaie, chiftele din carne de vită,
cârnați din carne de pui, chiftele din carne de
pui, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, produse confiate din carne
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de rață, satay (frigărui de carne cu sos), fâșii
de carne uscată de iac, produse din carne sub
formă de hamburgeri, carne de vită sărată și
conservată (corned beef), carne fiartă în sos
de soia (tsukudani meat), aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la carne și produse din carne, carne, carne
sărată, carne conservată, carne afumata, carne
tocată, carne proaspătă, carne procesată, carne
congelată, carne ambalată, carne prăjită, carne
preparată, carne feliată, carne criodesicată,
carne liofilizată, carne friptă, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vânat, carne de pasăre,
carne de porc, paste de carne, carne de
curcan, aspic de carne, hamburgeri de carne,
carne pentru cârnați, carne uscată sfărâmată,
carne de rață, carne proaspătă de pasăre,
bucati de carne refrigerate, carne prajita de
pui, produse din carne preparate, produse
din carne congelată, carne de pui congelată,
carne de porc conservată, carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de vită preparată, carne de broască-taur,
carne de pasăre congelată, carne de rață gătită,
carne de curcan gătită, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre gătită, carne procesată, în
conservă, produse din carne de miel, friptură
de carne de porc, hamburgeri din carne de pui,
pastramă din carne de vită, bucăți de carne
de pui, umplutură de carne pentru plăcinte,
carne de pasăre de curte, carne de porc, la
conservă, felii de carne de oaie, chiftele din
carne de vită, cârnați din carne de pui, chiftele
din carne de pui, conserve de carne de pasăre,
conserve din carne de vânat, produse confiate
din carne de rață, satay (frigărui de carne cu
sos), fâșii de carne uscată de iac, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne de
vită sărată și conservată (corned beef), carne
fiartă în sos de soia (tsukudani meat), aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu carne și produse din carne,
carne, carne sărată, carne conservată, carne
afumata, carne tocată, carne proaspătă, carne
procesată, carne congelată, carne ambalată,
carne prăjită, carne preparată, carne feliată,
carne criodesicată, carne liofilizată, carne friptă,
carne de mânzat, carne de vită, carne de vânat,
carne de pasăre, carne de porc, paste de carne,
carne de curcan, aspic de carne, hamburgeri
de carne, carne pentru cârnați, carne uscată

sfărâmată, carne de rață, carne proaspătă de
pasăre, bucati de carne refrigerate, carne prajita
de pui, produse din carne preparate, produse
din carne congelată, carne de pui congelată,
carne de porc conservată, carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de vită preparată, carne de broască-
taur, carne de pasăre congelată, carne de
rață gătită, carne de curcan gătită, carne de
pui proaspătă, carne de pasăre gătită, carne
procesată, în conservă, produse din carne de
miel, friptură de carne de porc, hamburgeri din
carne de pui, pastramă din carne de vită, bucăți
de carne de pui, umplutură de carne pentru
plăcinte, carne de pasăre de curte, carne de
porc, la conservă, felii de carne de oaie, chiftele
din carne de vită, cârnați din carne de pui,
chiftele din carne de pui, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, produse
confiate din carne de rață, satay (frigărui de
carne cu sos), fâșii de carne uscată de iac,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de vită sărată și conservată (corned beef),
carne fiartă în sos de soia (tsukudani meat),
aperitive congelate constând în principal din
carne de pui, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la carne și produse din carne,
carne, carne sărată, carne conservată, carne
afumata, carne tocată, carne proaspătă, carne
procesată, carne congelată, carne ambalată,
carne prăjită, carne preparată, carne feliată,
carne criodesicată, carne liofilizată, carne friptă,
carne de mânzat, carne de vită, carne de vânat,
carne de pasăre, carne de porc, paste de carne,
carne de curcan, aspic de carne, hamburgeri
de carne, carne pentru cârnați, carne uscată
sfărâmată, carne de rață, carne proaspătă de
pasăre, bucati de carne refrigerate, carne prajita
de pui, produse din carne preparate, produse
din carne congelată, carne de pui congelată,
carne de porc conservată, carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă, carne
de vită preparată, carne de broască-taur, carne
de pasăre congelată, carne de rață gătită, carne
de curcan gătită, carne de pui proaspătă, carne
de pasăre gătită, carne procesată, în conservă,
produse din carne de miel, friptură de carne de
porc, hamburgeri din carne de pui, pastramă
din carne de vită, bucăți de carne de pui,
umplutură de carne pentru plăcinte, carne de
pasăre de curte, carne de porc, la conservă,
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felii de carne de oaie, chiftele din carne de vită,
cârnați din carne de pui, chiftele din carne de
pui, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, produse confiate din carne
de rață, satay (frigărui de carne cu sos), fâșii
de carne uscată de iac, produse din carne sub
formă de hamburgeri, carne de vită sărată și
conservată (corned beef), carne fiartă în sos
de soia (tsukudani meat), aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la carne și produse din carne,
carne, carne sărată, carne conservată, carne
afumata, carne tocată, carne proaspătă, carne
procesată, carne congelată, carne ambalată,
carne prăjită, carne preparată, carne feliată,
carne criodesicată, carne liofilizată, carne friptă,
carne de mânzat, carne de vită, carne de vânat,
carne de pasăre, carne de porc, paste de carne,
carne de curcan, aspic de carne, hamburgeri
de carne, carne pentru cârnați, carne uscată
sfărâmată, carne de rață, carne proaspătă de
pasăre, bucati de carne refrigerate, carne prajita
de pui, produse din carne preparate, produse
din carne congelată, carne de pui congelată,
carne de porc conservată, carne prăjită de pui,
carne de pui deshidratată, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă, carne
de vită preparată, carne de broască-taur, carne
de pasăre congelată, carne de rață gătită, carne
de curcan gătită, carne de pui proaspătă, carne
de pasăre gătită, carne procesată, în conservă,
produse din carne de miel, friptură de carne de
porc, hamburgeri din carne de pui, pastramă
din carne de vită, bucăți de carne de pui,
umplutură de carne pentru plăcinte, carne de
pasăre de curte, carne de porc, la conservă,
felii de carne de oaie, chiftele din carne de vită,
cârnați din carne de pui, chiftele din carne de
pui, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, produse confiate din carne
de rață, satay (frigărui de carne cu sos), fâșii
de carne uscată de iac, produse din carne sub
formă de hamburgeri, carne de vită sărată și
conservată (corned beef), carne fiartă în sos
de soia (tsukudani meat), aperitive congelate
constând în principal din carne de pui.

───────

(210) M 2022 03315
(151) 11/05/2022
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA

IAȘI-TOMEȘTI, D.N. 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)

Lustro

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 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 /

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#003349)
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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,
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.
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.
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,
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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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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 ochelari anti-
orbire, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

226

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 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
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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 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
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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
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,
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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
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
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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
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,
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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 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.
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
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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 03317
(151) 11/05/2022
(732) ROMANIAC STUDIES AGENCY

S.R.L., BULEVARDUL CORNELIU
COPESCU NR. 5, BL.103,
SCARA 2, ET 2, AP 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030602, ROMANIA

(540)

ROMANIAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.01; 03.07.24

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

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

───────
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(210) M 2022 03318
(151) 11/05/2022
(732) YORIJORI FOOD S.R.L., ȘOS.

PIPERA, NR. 21-23, BL. E3,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

K-FOOD

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
comenzi online.

───────

(210) M 2022 03322
(151) 12/05/2022
(732) EVENIMENTE PENTRU SUFLET

S.R.L., STR. MORII, NR. 136, SAT
SFÎNTUL ILIE, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

INVITAȚII PENTRU Suflet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.01;
26.03.04; 29.01.01; 29.01.08

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

16. Invitații de nuntă, invitații pentru botez,
invitații, articole de papetărie.
35. Publicitate și marketing, servicii de
consultanța in afaceri privind francizele,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasa 16: invitații de
nuntă, invitații pentru botez, invitații, articole de
papetărie.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (HEX#c1041f),
negru (HEX#1a1a1a), roșu
inchis(HEX#ab1528)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

234

(210) M 2022 03325
(151) 12/05/2022
(732) LORDINU SRL, STR. MARASTI,

NR.9, JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420162, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

THE BREW
downtown food story

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
activitati de comert cu ridicata, cu amanuntul si
online, servicii de agenții de import-export.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03326
(151) 12/05/2022
(732) NATURA STAR SRL, SOS

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, NR.19-21,
BIROU M22, ET.6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bel Ami

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19

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

28. Jucarii pentru animale.

───────

(210) M 2022 03329
(151) 12/05/2022
(732) CORAL CONSTRUCT SRL, CALEA

(540)

CORAL COMPANIES
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 05.01.16;
26.01.04; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

GRIVIȚEI, NR.180, PARTER,
BIROUL NR 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

31. Hrană pentru animale, materiale
(așternuturi) pentru culcușul animalelor.

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

37. Consultanta in construcții, Servicii de
electricieni, servicii de deszăpezire, servicii
de menaj (servicii de curățenie), curatarea
si repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcției de clădiri, întreținerea si repararea
arzătoarelor, consultanta in construcții.

───────

(210) M 2022 03332
(151) 12/05/2022
(732) SMART FOOD CASIDA S.R.L.,

STRADA HUMORULUI NR. 100,
SAT ȘCHEIA, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

LA MERINDE By
George&Florin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.01; 11.03.09

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

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de catering, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2022 03334
(151) 12/05/2022
(732) BP WISE EXPERT ACCOUNTING

SRL, STR. COLUMNEI, NR. 19, BL.
T6, PARTER, AP. 3, JUD. IAȘI, IASI,
700435, IAȘI, ROMANIA

(540)

BP WISE EXPERT
ACCOUNTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.04; 26.11.21; 26.04.06

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative

───────

(210) M 2022 03335
(151) 12/05/2022
(732) ZBIRWEEK SRL, STR LIBERTATII,

NR.6, BLOC P2B, AP 002, JUD.
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

ZBURGER

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare

───────

(210) M 2022 03338
(151) 12/05/2022
(732) ACAPULCO GARDEN S.R.L, STR.

TORENTULUI, NR.17-19, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CABOO restaurant & garden

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, 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,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri: carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat

din pasta de pește), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnați), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata) fripturi înlocuitori de carne: pateuri
din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam pui: șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați: mațe pentru cârnați. naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită, frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvișuri), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetărie
mghetate) și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, cereale procesate, amidon și
produse din acestea, preparate pentru copt și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulct-
și umpluturi, produse apicole, respectiv, miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, baloane pe bază de
ciocolată, substituți alimentari, pufuleți cu brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
blaturi de pizza, boabe de porumb prăjite,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, brioșe,
burritos (mâncare mexicană), chifle umplute,
clătite sărate, clătite, chipsuri din cereale,
covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi (din cereale
pentru consum uman), gustări care constau în
principal din pâine, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază
de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri) mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale și batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,

(591) Culori revendicate: maro, galben, 
verde,alb, negru
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cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din
carne destinate îmbunătățirii gustului, ketchup
(sos), muștar, maioneză, sosuri, agenți de
legare pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată,
aluaturi și amestecuri din acestea, preparate
alimentare pe bază de cereale, paste uscate
și proaspete, noodles și paste umplute, glazuri
și umpluturi dulci, miere, sandviș din brânză
topită, plăcintă cu carne., covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie vieneză, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, produse de patiserie aromate, rulouri
(produse de patiserie), pateuri (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi.
39. Livrare de cadouri, livrare de pizza, livrare
de alimente, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrarea de flori, livrarea de colete , 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.
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
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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
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

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

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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

239

pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii și
pentru reuniuni.

───────

(210) M 2022 03340
(151) 12/05/2022
(732) VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.26, CORP A1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 11 IUNIE NR.51,
CLADIREA VIVANDO BIROURI A14-
A15, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Summer breeze

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

clase:
33. Vin

───────

(210) M 2022 03342
(151) 12/05/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOS. 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, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Fresco
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.11

(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

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

(591) Culori revendicate: albastru închis 
(HEX#003349)
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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,
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.
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.
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
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(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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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 ochelari anti-
orbire, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu 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
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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 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
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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 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
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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
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
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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
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
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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
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

251

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 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.
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
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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 03344
(151) 12/05/2022
(732) AMVAC HONG KONG LTD., 11F,

UNIT B, WINBASE CENTRE,
208 QUEEN'S ROAD CENTRAL,
SHEUNG WAN, HONG KONG

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

SmartSoil by AMVAC
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Cercetări chimice, analize chimice, servicii
de analiză pentru agricultură, testare, inspecție
și cercetare despre agricultură, servicii de
cercetare agrochimică.
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44. Servicii de consultanță ı̂n domeniul
agriculturii, consiliere referitoare la agricultură, și
anume recomandări ı̂n domeniul agriculturii.

───────

(210) M 2022 03345
(151) 12/05/2022
(732) FLAVIO CIOBANU-TIMOFI, STR.

SAMOIL ISOPESCU NR. 21, BL.
M, SC. D, ET. 3, AP. 14, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Învață cu succes

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01; 24.09.02; 26.11.01;
29.01.12

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

16. Cărți, manuale, articole de papetărie.
35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasa 16, respectiv:
cărți, manuale, articole de papetărie.
41. Educație și instruire, organizarea de cursuri
educative, susținerea de cursuri educative
online.

───────

(210) M 2022 03348
(151) 12/05/2022
(732) COSALINDA SKINCARE

SRL, INTRAREA GHEORGHE
SIMIONESCU NR. 19, AP.
B26, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COSALINDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01; 26.03.23

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

44. Servicii de îngrijire și de înfrumusețare
oferite persoanelor.

───────

(210) M 2022 03351
(151) 12/05/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOŢEILOR, NR.15,
ET. PARTER, AP. 2, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI, NR. 144, BL. ST2,
SC. B, AP. 46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

AUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: bej (HEX #887044),
negru (HEX #000000, HEX #463925),
alb (HEX #ffffff), #000000, #463925,
#ffffff
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, parfumuri, baze pentru parfumuri
de flori, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
parfumuri pentru corp, uleiuri naturale pentru
parfumuri.

───────

(210) M 2022 03352
(151) 12/05/2022
(732) PARBRIZE 4YOU SRL, STR.

EROILOR, NR. 172, CORP C3,
SCARA 2, AP 31, COMUNA
FLOREȘTI, JUD. CLUJ, SAT
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE, NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VITRA AUTOMOTIVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
18.01.21

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

35. Servicii de comert cu amanuntul si ridicata in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, servicii de magazin online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata in

legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, piese pentru automobile, servicii
de vânzare de geamuri şi/sau parbrize pentru
autovehicule, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata de parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de promovare, publicitate si marketing in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri de
etanșare, servicii de marketing şi promovare,
toate în legătură cu serviciile de montare,
înlocuire şi alte servicii privind geamurile
şi parbrizele pentru autovehicule, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de furnizarea de informaţii comerciale
prin intermediul unui site web in legatura cu
parbrize pentru automobile, parbrize pentru
vehicule, parbrize tip duplex pentru vehicule,
parbrize, lunete pentru automobile, sticlă pentru
geamuri de vehicule, benzi din cauciuc pentru
protejarea portierelor vehiculelor, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, chit de etanșare,
materiale de etanșare, garnituri de etanșare,
piese pentru automobile, servicii de intermediere
comercială in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,

(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru
(HEX #1865B0)
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garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de import-export in legatura cu parbrize
pentru automobile, parbrize pentru vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, parbrize,
lunete pentru automobile, sticlă pentru geamuri
de vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
pentru automobile, managementul afacerilor cu
flote de transport (pentru terţi), managementul
afacerilor cu parcuri auto (pentru terţi), servicii
de gestionare administrativa a parcurilor de
vehicule, intermediere comercială și vânzare de
autovehicule, de asemenea pentru persoane
fizice, efectuare de demonstraţii cu privire la
vehicule şi mijloace de transport, în scop
comercial, gestionare administrativă a fişierelor
de date cu privire la leasing şi închiriere
de mijloace de transport şi vehicule, servicii
comerciale în domeniul închirierii de vehicule,
servicii de administrare a afacerilor din domeniul
flotei de transport, compilare şi organizare de
date într-un fişier de bază în domeniul publicităţii
la automobile şi al închirierii de vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
piese de schimb pentru autovehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la piese
de schimb pentru autovehicule, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare cu
amanuntul si/sau cu ridicata in legatura cu
piese de schimb pentru autovehicule, servicii
de intermediere comercială in legatura cu
piese de schimb pentru autovehicule, servicii
de agemţii de import-export in legatura cu
piese de schimb pentru autovehicule, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu piese de schimb
pentru autovehicule, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata în legătură cu
piese pentru automobile, servicii de marketing,
publicitate şi promovare in legatura cu piese
pentru automobile, pentru a permite clientilor să
le vadă 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.
37. Montare parbrize pentru autovehicule,
reparații de parbrize, instalare de parbrize,
pregătirea montării parbrizelor de schimb pentru
vehicule, servicii de înlocuire a parbrizelor pentru
vehicule, servicii de întreținere a parbrizelor
de vehicule, pregătirea înlocuirii parbrizelor de
schimb ale vehiculelor, montare geamuri pentru
autovehicule, servicii de înlocuire de geamuri

de vehicule, pregătirea montării geamurilor de
schimb pentru vehicule, pregătirea înlocuirii
geamurilor de schimb ale vehiculelor, servicii de
întreținere a geamurilor de vehicule, instalare
de geamuri, servicii ale geamgiilor, servicii
ale geamgiilor pentru autovehicule, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
montare de geamuri duble, instalare de
învelișuri protectoare pentru geamuri, aplicarea
de folie de siguranță pe geamuri, înlocuirea
parbrizelor pentru autovehicule, intermediere de
înlocuire a geamurilor vehiculelor, montare în
vehicule, demontare de pe vehicule, legate de
următoarele produse: parbrize, foi de sticla,
geam pentru ferestre, trape, acoperisuri din
sticla oglinzi, corpuri de iluminat, servicii de
asistenţă, consultanţă şi consiliere în domeniul
tuturor serviciilor in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, parbrize, lunete
pentru automobile, sticlă pentru geamuri de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese pentru
automobile, servicii de întreţinere, reparaţie,
service, curăţare, depozitare şi verificare a
autovehiculelor şi a pieselor acestora înaintea
lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie, toate
serviciile menţionate în legatura cu geamurile
şi parbrizele pentru autovehicule, staţii service
pentru repararea autovehiculelor, servicii de
recondiționare automobile, service-uri auto,
întreţinere şi reparaţii de autovehicule, servicii de
dezmembrare, asamblare (instalare) accesorii
pentru vehicule, asamblare (instalare) de
piese de autovehicule, servicii de aplicare
unui strat protector de vopsea pe şasiul
vehiculelor, vulcanizare de anvelope de
automobil (reparaţii), vulcanizarea pneurilor
(reparație), echilibrare anvelope, servicii de
depanare pentru autovehicule, reşaparea
pneurilor, revizia motoarelor, montaj şi
întreţinere de caroserii de autovehicule,
montare (instalare) de accesorii pentru
autovehicule, servicii de vopsire la comandă
de vehicule, vopsirea autovehiculelor, lucrări
de vopsitorie pentru autovehicule, instalare
de echipamente electrice şi electronice în
automobile, instalare de dispozitive de securitate
pentru autovehicule, servicii de tapițerie
și reparații pentru autovehicule, curăţarea
motoarelor, decontaminare şi detoxificare de
transmisii auto şi motoare, servicii de spălătorie
pentru autovehicule.
40. Servicii de personalizare de autovehicule,
în legătură cu geamurile şi parbrizele pentru
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autovehicule, nuanțare de geamuri şi parbrize
pentru autovehicule, tăiere de panouri de
sticlă pentru autovehicule, colorarea foilor
de sticlă pentru autovehicule prin tratarea
suprafeței, restaurarea suprafețelor din sticlă
pentru autovehicule, colorarea geamurilor
pentru autovehicule prin tratarea suprafețelor,
prelucrarea sticlei pentru autovehicule,
prelucrarea si tratarea geamurilor pentru
autovehicule, tăierea sticlei și oglinzilor pentru
autovehicule, prelucrare de materiale, și anume
lucrări de vulcanizare, tratare termică, prelucrare
a suprafețelor, reciclare de anvelope, asamblare
la comandă de caroserii și șasiuri de
automobile pentru alte persoane, imprimare,
servicii de imprimare personalizată destinată
industriei auto, servicii de imprimare de
desene, de fotografii, de nume și de sigle
în scop promoțional și publicitar, prelucrarea
suprafețelor metalice prin polizare de precizie și
lustruire abrazivă.

───────

(210) M 2022 03355
(151) 12/05/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR, NR. 15,
ET. PARTER, AP. 2, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI, NR. 144, BL. ST2,
SC. B, AP. 46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

WITCHCRAFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, parfumuri, baze pentru parfumuri
de flori, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
parfumuri pentru corp, uleiuri naturale pentru
parfumuri.

───────

(210) M 2022 03356
(151) 12/05/2022
(732) SC SILKWEB SA, STR. GEOORGE

COSBUC, NR. 25 A AP.50, ETAJ
6, CLADIREA ATRIUM, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

academia.gomag.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de cursuri de instruire online,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, organizare de webinare,
producție de materiale video, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, furnizare de
cursuri educaționale, furnizare de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de formare,
furnizarea de instruire online, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în materie
de afaceri, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul în afaceri, organizare
de conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizarea de conferințe în domeniul
comerțului, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor.

───────
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(210) M 2022 03358
(151) 19/05/2022
(732) ANDREI-SILVIU LĂLUCIU,

STR. NICOLAE BOBOC, NR.18,
AP.10, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII, NR. 152, SC. 3, AP. 96, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

RECREATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 26.11.01;
29.01.12

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

clase:
42. Proiectare (design) de clădiri, servicii de
design arhitectural, servicii de design interior
și exterior, design de site-uri web, servicii
de personalizare de software, servicii si
consultanță în arhitectură, intocmire proiecte
arhitecturale, arhitectură peisageră, servicii de
arhitectură și inginerie, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare si exterioare, servicii de
design în domeniul arhitecturii, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor pentru
construcții, inginerie, furnizare de informații în
domeniul designului arhitectural printr-un site
web, proiectarea (designul) spațiului interior,
consultanță în materie de design interior, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului, servicii
de proiectare de construcții, studii de proiecte
tehnice, studii de fezabilitate, expertize tehnice,
servicii de proiectare pentru structuri de înaltă
rezistență, servicii de proiectare tehnică de
instalații, emitere de aviz de specialitate în
domeniul tehnologiei, design de mobilier.

───────

(210) M 2022 03359
(151) 12/05/2022
(732) DORINA AGACHI, STR.

SPRÎNCENOAIA, NR. 3G, AP. 429,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(540)

Doctorul Meu
Clinica familiei tale

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
02.09.01; 02.01.01; 02.09.14

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

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

───────

(740) MDA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. DANIEL
DANIELOPOLU, NR. 30-32, ONE
HERASTRAU OFFICE, ETAJ 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, mov,
alb
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(210) M 2022 03360
(151) 12/05/2022
(732) SMART BUSINESS &

TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL, STR. BICAZ, NR. 1-5, ÎN
INCINTA TEXCARGO, JUD. ARAD,
ARAD, 310664, ARAD, ROMANIA

(540)

evconnect NETWORK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 15.09.10

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

42. Servicii it, creare de pagini principale pentru
terți, creare de pagini web, creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, creare de site-uri pe internet, creare,
proiectare și întreținere de pagini web, creare
și actualizare de pagini principale pentru rețele
de calculatoare, crearea și proiectarea de pagini
web pentru terți, crearea și întreținerea siturilor
web pentru terți, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
creare și design de site-uri web pentru terți,
creare și întreținere de site-uri (pagini web)
pentru terți, design de site-uri web, design de
pagini principale și pagini web, dezvoltare de
pagini web pentru terți, elaborare și întreținere
de pagini web pentru terți, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, administrare de servere de la
distanță, autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
cercetare privind prelucrarea de date, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
dezvoltare de rețele informatice, detectare a
defecțiunilor tehnice sub formă de diagnoză
a problemelor la produsele electronice de
consum, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme

pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare și
testare de metode de calcul, de algoritmi și
de software, diagnoza problemelor la hardware-
ul de calculator folosind un software, furnizori
de servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, planificare, creare, dezvoltare și
întreținere de site-uri web online pentru terți,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
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, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, servicii de rețele
informatice, servicii informatice de analiză de
date, servicii în domeniul managementului
proiectelor informatice, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de informatică
cuantică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de cercetare informatică,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de duplicare
și conversie a datelor, criptografierea datelor
și servicii de codificare, securitate, protecție
și reconstituire it, testarea performanțelor
computerelor, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor.

───────

(210) M 2022 03361
(151) 13/05/2022
(732) KMG ROMPETROL S.R.L., STR.

PIATA PRESEI, NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 5, CAM 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

rompetrol #EnergiaViitorului
#FutureEnergy
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(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.05;
26.01.05

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03362
(151) 13/05/2022
(732) KMG ROMPETROL S.R.L., STR.

PIATA PRESEI, NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 5, CAM 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

rompetrol Împreună
Creştem Oameni

Together We Grow People

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
26.01.05

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03363
(151) 13/05/2022
(732) KMG ROMPETROL S.R.L., STR.

PIATA PRESEI, NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 5, CAM 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

rompetrol Pregatit pentru
cariera Ready for your career

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
26.01.05

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03367
(151) 13/05/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Femifertil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 32C),
portocaliu (Pantone 151C), alb, negru

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 32C),
portocaliu (Pantone 151C), alb, negru

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 32C),
portocaliu (Pantone 151C), alb, negru
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5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2022 03372
(151) 13/05/2022
(732) LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT S.A., STR. BALTA
ALBINA NR. 9, CAMERA 412,
ETAJ 4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EARLY LEARNING
CENTER ISB EARLY
LEARNING CENTER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.18

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

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

───────

(210) M 2022 03373
(151) 13/05/2022
(732) SAFIR PROTECTION SRL,

STR. TOPORAȘI, NR.1-7, BL.15,
SC.7, ET.3, AP.205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SAFIR PROTECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizica
a bunurilor materiale si a persoanelor, servicii de
paza, servicii de paza antiefractie , servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecție,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
paza pe timp de noapte, servicii oferite de către
agentii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizica, servicii de garda de corp.

───────

(210) M 2022 03376
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.09

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

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 1655
C), galben (Pantone 109 C), albastru
(Pantone 2727 C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare

comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
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de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii

de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03378
(151) 13/05/2022
(732) RLC EXCLUSIV PERUGIA S.R.L.,

STR. CASTANILOR, BL.7, ET. P,
JUD. GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA PERUGIA
BUCATARIE CU

SPECIFIC ITALIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.12; 08.07.04; 26.05.01;
26.05.16; 26.05.18

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2022 03379
(151) 13/05/2022
(732) MIND EDUCATION & HEALTH

SRL, STR.PADURII, NR.16 BIS,
JUDEȚ ILFOV, OSTRATU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SINERGIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01;
29.01.03

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2022 03380
(151) 13/05/2022
(732) JOLIDON INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. TABACARILOR NR. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ARGOS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.11;
26.01.01

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

10. Articole ortopedice, centuri medicale, ciorapi
medicali.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri, lenjerie de
corp, costume de baie, îmbrăcăminte de plajă,
treninguri, pijamale, ținute de exterior, halate de
baie, îmbrăcăminte de interior, sorturi, pantaloni.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
1788), verde (Pantone 320)
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(210) M 2022 03381
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.09

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

36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare

de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
albastru, verde
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tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături

în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2022 03382
(151) 13/05/2022
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

S.A., ȘOS. ALBA IULIA NR.
156, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

MIGREN0
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare si preparate dietetice.

───────

(210) M 2022 03389
(151) 13/05/2022
(732) NEXT GENERATION

TECHNOLOGIES SRL, BD.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 105,
BL. 105, SC. B, ET. 2, CAMERA 5,
JUD. IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

NGT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 24.17.02; 29.01.11

clase:
9. Panouri solare, structuri de panouri
solare, panouri solare pentru generarea de
electricitate, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, invertoare fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, celule fotovoltaice, invertoare
de frecvență (electronice), invertoare CC/
CA, controlere pentru invertoare, baze pentru
încărcare, module de încărcare electronice,
dispozitive de încărcare pentru echipamente
reîncărcabile, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei, aparate de control de
încărcare pentru dispozitive neintruzive, stații de
alimentare pentru vehicule electrice.

───────

(210) M 2022 03390
(151) 13/05/2022
(732) CATERA PREMIUM DELIVERY

SRL, B.P. HASDEU NR.12, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(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

(540)

PIZZA MAESTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 08.01.25

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

39. Livrare de alimente, livrare de pizza, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servire de băuturi alcoolice, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servire de pizza.

───────

(210) M 2022 03392
(151) 13/05/2022
(732) ALDIA BUSINESS EXPERT

SRL, STR. OLARI NR. 7A, ET.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ALDIA BUSINESS
EXPERT ABE Accuracy

Beyond Expertise

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, crem, rosu
închis, maro

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

35. Consultanță fiscală (contabilitate), servicii
de consultanță fiscală și asistență la
întocmirea declarațiilor fiscale, consultanță
în domeniul resurse umane, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, servicii de expertiză contabilă

judiciară, servicii de expertiză în afaceri,
audit contabil, revizii contabile, contabilitate
computerizată, contabilitate administrativă,
contabilitate analitică, managementul resurselor
umane, întocmirea situațiilor financiare, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, servicii de consultanță comercială
privind stabilirea salariilor și a schemei
personalului, întocmirea statelor de salarii.

───────

HC MARAMUREȘ, BD.
BUCUREȘTI NR. 26/A, AP.5,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430052, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

CUPA MINERUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 21.03.01; 21.03.25;
29.01.12

(210) M 2022 03397
(151) 13/05/2022
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

(591) Culori revendicate: galben (RAL1016),
verde (RAL 6027)
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(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 2022 03401
(151) 14/05/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN DASCĂL,

(540)

LEO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 29.01.13

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de mâncare la pachet, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bufet,
servicii de local public, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de terasă berărie, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, furnizare

de alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii oferite de pizzerii, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de cantină,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servire de alimente și băuturi, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de bufet salate,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide.

───────

(210) M 2022 03402
(151) 15/05/2022
(732) IRINEL FLORENTINA GALASIU,

BLD CEAHLAUL NR.14, BL. 29,
SC.2, AP, 80, ET.4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060379, ROMANIA

(540)

SHAMBALLA CRYSTALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.15; 02.09.01;
17.02.01; 26.11.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate: galben (XEX
#fffbd6, HEX #f2c92f), portocaliu (HEX
#db812d), negru (HEX #000000)

STR. GHEORGHE MARINESCU,
NR 49, AP 17, JUD. MUREȘ,
MUREȘ, 540136, MUREȘ,
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  mov,  negru,  verde,
portocaliu, roșu, albastru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și de instruire.

───────

(210) M 2022 03403
(151) 15/05/2022
(732) IRINEL FLORENTINA GALASIU,

BLD CEAHLAUL NR.14, BL. 29,
SC.2, AP, 80, ET.4, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IUBIREA. DĂ-
O MAI DEPARTE!

(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, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 03408
(151) 16/05/2022
(732) EMANUEL IACOBESCU, STR.

MARIUS EMANOIL BUTEICA NR.
2, BL. 68, SC. 1, AP.1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

E-CAMPO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, 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
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
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 sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
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de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, 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 articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 03409
(151) 16/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

SIAJ

(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.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse din
clasa 33 (exceptând transportul lor), 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.
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 2022 03410
(151) 16/05/2022
(732) PRUTUL S.A., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 12, JUD. GALAȚI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Oameni & farfurii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.07.03; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2022 03412
(151) 16/05/2022
(732) SERAN ALINA-FLORENTINA,

B-DUL I.I.C. BRĂTIANU NR. 6-8,
ET. 1, AP. 4, JUD. ARAD, ARAD ,
ARAD, ROMANIA

(540)

FABRICA DE BRANDURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
aministrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03414
(151) 16/05/2022
(732) PEAK 10H VOGUE SRL, STR.

ZAGREB, NR. 9, AP. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Be honest. 10H

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 26.11.01;
29.01.12; 27.07.01; 27.07.11; 02.03.16;
23.01.01; 17.03.02

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

25. Articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole purtate
în jurul gâtului, articole vestimentare pentru
bărbați, ascoturi (cravate), halate de baie,
slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
bermude, bikini, blazere, blugi, bluze, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, boa (eșarfe din pene),
body-uri purtate de dansatori, bolerouri, brâie
(îmbrăcăminte), bretele pentru imbracaminte,
broboade (articole de îmbrăcăminte), brâuri
(imbrăcăminte), caftane, camasi cu maneca
lunga, cămăși, cămăși care se poartă fără

(591) Culori revendicate: roșu, portocaliu,
negru

(591) Culori revendicate: auriu (HEX
#c69b4d), negru
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cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din fibre de
ramie, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
gravide, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cape, cape și pelerine, capoate, cardigane,
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
centuri de piele, centuri din materiale textile,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
ciorapi, colanți, costume, corsete pentru talie,
costume de baie, 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, cravate,
curele (accesorii vestimentare), egări, eșarfe,
flanele, fuste, geci, ghete din piele întoarsă,
haine de casă, haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru copii, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), haine tip
parka, haine pentru copii, helănci, îmbrăcăminte
din denim, hanorace, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, izmene, jachete, jachete
cămașă, jachete (îmbrăcăminte), jambiere,
lenjerie intimă și de noapte, jeanși denim, jersee,
maiouri, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
mănuși, mantouri, mantale, paltoane, pantaloni,
papioane, pardesiuri, pelerine, rochii de gală
pentru femei, rochii de bal, rochii de plajă,
rochii de tenis, rochii din imitație de piele,
rochii din piei, rochii din piele, rochii drepte,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, rochii pentru sugari și copii mici,
rochii și cămăși de damă pentru plajă, salopete,
șaluri, șaluri și eșarfe, sarafane, sarafane
(rochii), slipuri de baie, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, ținută stil casual, ținute de seară,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși fără
mâneci), topuri croșetate, topuri cu spatele gol,
topuri din fleece, topuri pentru jogging, trenciuri,
treninguri (pentru sport), trening (pantaloni
de), treninguri de nailon și bumbac, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de fotbal, tricouri de tenis,
tricouri din pichet, tricouri imprimate, tricouri polo,

tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
tunici, veste, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, botoșei, cizme,
espadrile, clăpari (de schi), galoși, genți adaptate
special pentru clăpari, ghete, ghetuțe pentru
bebeluși, pantofi de gimnastică, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de stradă, încălțăminte de sport,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte,
nu pentru sport, mocasini, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru timpul liber, pantofi comozi pentru
activități în timpul liber, pantofi cu platformă,
pantofi cu role, pantofi cu talpă joasă, pantofi cu
toc înalt, pantofi cu tocuri mascate, pantofi de
alergat, pantofi de alergat cu crampoane, pantofi
cu șireturi automate, pantofi de ocazie, pantofi
de golf, pantofi de fotbal, pantofi de bowling,
pantofi de pânză, pantofi de sport, pantofi
de stradă, pantofi din piele, pantofi de volei
cu piciorul, pantofi fără șireturi, pantofi pentru
baschet, pantofi pentru baseball, pantofi pentru
bebeluși, pantofi pentru ciclism, pantofi pentru
condus, pantofi pentru dans, pantofi pentru
handbal, pantofi pentru hochei, pantofi pentru
infirmieri, pantofi pentru rugbi, pantofi pentru
step, pantofi pentru yoga, papuci confecționați
din piele, papuci de casă, papuci de casă
din plastic, papuci de unică folosință, papuci
din piele, papuci din spumă pentru pedichiură,
papuci fără călcâi, pâslari (cizme din fetru),
saboți, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale de damă, sandale tip sabot,
sneakers, pantofi de sport, încălțăminte de sport,
teniși, șlapi, șosete joase pentru încălțăminte.

───────

(210) M 2022 03415
(151) 16/05/2022
(732) HARALAMBIE PENESCU, BD.

(540)

MAGIC CHOPPER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Concasoare pentru deșeuri.

───────

IULIU MANIU, NR. 55, BL. 17, SC.
E, ET. 7, AP. 199, BUCUREŞTI,
061079, ROMANIA
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(210) M 2022 03416
(151) 18/05/2022
(732) KONIC NAPOCA MANAGEMENT

ROMANIA SRL, STR. AVRAM
IANCU, NR. 423A, JUD. CLUJ,
FLOREŞTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KNM &

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 20.01.03;
29.01.11

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

RUSU ŞIRIANU, NR. 84, CAMERA
3, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
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)

VEGA BEGA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
08.01.07; 26.04.05

(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).

───────

(591) Culori revendicate: roşu (HEX #c72127)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2022 03418
(151) 16/05/2022
(732) BETA RESTO SRL, STR. ION
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(210) M 2022 03419
(151) 16/05/2022
(732) KUNST PRODUCTION SRL, STR.

INTRAREA ARMAŞULUI, NR.13,
ET.2, AP.5, CAMERA 1, SECTOR 1,
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)

kunst atelier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 26.15.09

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, amenajarea spațiilor comerciale,
construcții de decoruri scenografice, construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
de panouri, decorare de clădiri, montaj
de decoruri, servicii de pictură decorativă,
servicii de amenajări peisagistice cu materiale
inerte, tencuirea decorativă a pereților, tencuire
decorativă a plafoanelor sau pereților, vopsire și
decorare de clădiri.

───────

(210) M 2022 03421
(151) 16/05/2022
(732) FLORIN ZAVRAGIU, STR.

SOROCA, NR.9, SC.B, APT.8,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300666, TIMIȘ, ROMANIA
ROMAGROTEHNICA, CALEA
LUGOJULUI 107, ET. 1, JUDEȚ
TIMIȘ, GHIRODA, 307200, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AGRIMAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit.
12. Vehicule și mijloace de transport.

───────

(210) M 2022 03422
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-
GU, DAEJEON, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ

(540)

CARNIVAL SUPERKINGS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, țigări, trabucuri, fitile, hârtie pentru
trabucuri, pipe, filtre pentru țigări, cutii pentru
țigări (nu din metale prețioase) pungi pentru
tutun, brichete (nu din metale prețioase),
chibrituri, curățitoare de pipe, scrumiere (nu
din metale prețioase) pentru fumători, scule
(instrumente) pentru tăiat trabucuri.

───────

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI, NR.35, ET. 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA
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(210) M 2022 03423
(151) 16/05/2022
(732) IONUT OPTASANU, STR.

POSTAVARUL, NR. 3, AP.
58, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Antracit Residence Dezvoltam
cu responsabilitate si bun
gust viitoarea ta locuinta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

36. Agenţii imobiliare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.

───────

(210) M 2022 03424
(151) 16/05/2022
(732) BIANCA DUDAU, STR. ARON

COTBUS, NR.53, SC.B, ET.4,
AP.B18, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

POESIA
(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.

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03425
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESSE CLASSIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, țigări, trabucuri, fitile, hârtie pentru
trabucuri, pipe, filtre pentru țigări, cutii pentru
țigări (nu din metale prețioase) pungi pentru
tutun, brichete (nu din metale prețioase),
chibrituri, curățitoare de pipe, scrumiere (nu
din metale prețioase) pentru fumători, scule
(instrumente) pentru tăiat trabucuri.

───────

(210) M 2022 03426
(151) 16/05/2022
(732) ELEGANCE GROUP SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU, NR. 3,
JUDEȚ ARAD, GHIROC, ARAD,
ROMANIA

(540)

UNTAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Grăsimi comestibile, amestecuri cu conținut
de grăsime pentru tartine, amestecuri pe bază de
unt.

───────
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(210) M 2022 03428
(151) 16/05/2022
(732) BOTOND SZAKACS, STR.

REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE
NR. 15, AP. 11, JUD HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

eco tiny house

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.15; 26.04.05

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03429
(151) 16/05/2022
(732) COMPLEX HOTELIER UNIREA

S.A., PIAȚA UNIRII, NR. 5, 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, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

UNIREA TOWERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.06; 29.01.12

(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,

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#083D37), maro (HEX #BC9E6D)
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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
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, 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, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
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punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor.
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),
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, transfer electronic de fonduri prin
intermediul tehnologiei blockchain, emiterea de
cecuri-cadou.
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,
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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, excavarea ruinelor, în alte
scopuri decât pentru cercetare, întreținerea
lifturilor prin sisteme de monitorizare la distanță,
montarea de gazon artificial, servicii de
hardscaping (amenajări peisagistice cu material
nevegetal), servicii de asamblare referitoare
a montarea mobilierului, servicii de tâmplărie
(reparații lemnărie).

───────

(210) M 2022 03430
(151) 16/05/2022
(732) JIDVEI SRL, STR. GĂRII NR.

45, JUD. ALBA, JIDVEI, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL PENTRU
AGRICULTURA ŞI

ECONOMIA CIRCULARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.03.11; 26.01.01;
29.01.11

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă/asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(rfp), producţia de clipuri publicitare, licitare,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, auditul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigaţii privind afacerile, cercetări
privind afacerile, consultanţă profesională
în afaceri, 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 potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
marketing, servicii de lobby comercial,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de comparare
a preţurilor, căutarea de sponsorizări, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverșilor specialiști cu clienții,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea

(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 7488 C), verde inchis
(Pantone 555 C)
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alimentelor și a băuturilor, producerea
de energie, conservarea alimentelor şi a
băuturilor, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, reciclarea deşeurilor şi a gunoiului,
sortarea deşeurilor şi a materialelor reciclabile
(transformare), furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), tratarea deşeurilor
(transformare), tratarea apei, pasteurizarea
alimentelor şi băuturilor, producţia de vin pentru
alţii, consultanţă în domeniul vinificaţiei, servicii
de distilare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
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,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice în domeniul
economiei şi agriculturii, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedecărcabile,
instruire practică (demonstraţii), publicarea
cărţior, broşurilor şi revistelor, publicarea
de texte, altele decât textele publicitare,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
culturale sau educaţionale, organizare de
evenimente, instruire practică demonstraţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire), recalificare vocaţională.
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,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, audit energetic, inginerie, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, proiectare
de prototipuri, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică în domeniul
economiei şi agriculturii circulare.

───────

(210) M 2022 03432
(151) 16/05/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STRADA GEORGE CĂLINESCU,
NR. 13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(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)

CHOPSTIX READY TO BOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.09; 29.01.12

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
35. Servicii de asistenţă directă a operării
sau administrării unei afaceri, publicitate,
marketing, promovare şi distribuire de
material publicitar, consiliere în afaceri privind
francizarea, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoţionale pentru
clienţi, furnizare de informaţii, consiliere şi
consultanţă cu privire la toate serviciile anterior
menţionate, servicii de informare, cercetare,
investigații, consultanţă și consiliere în afaceri,
managementul, organizarea și administrarea

(591) Culori revendicate: negru, rosu, alb, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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afacerilor, regruparea, pentru alte persoane, de
diverse alimente și produse alimentare, tăiței,
orez, cereale și preparate din cereale și/sau
din orez și/sau făină (exceptând transportul
lor), permițând clienților să vadă și să cumpere
comod aceste produse din puncte de vânzare
cu ridicata și/sau cu amănuntul, restaurant sau
bar, prin corespondență, din catalog sau de pe
un site web, regruparea, pentru alte persoane,
de băuturi alcoolice şi nealcoolice, băuturi calde
şi reci, bere, băuturi spirtoase, lapte, ape
minerale şi aerate şi ape efervescente şi alte
băuturi nealcoolice, sucuri de fructe, siropuri,
băuturi izotonice, cafea, esenţe de cafea, ceai,
cacao (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere comod aceste
produse din puncte de vânzare cu ridicata și/
sau cu amănuntul, restaurant sau bar, prin
corespondenţă, din catalog sau de pe un site
web.
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
și soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2022 03433
(151) 16/05/2022
(732) APIDELA DISTRIBUTION SRL,

STR. REVOLUTIEI NR. 34, LOT 2,
JUD. CONSTANTA, COGEALAC,
907070, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

miere de hamangia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25; 01.15.15

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole respectiv miere.

───────
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(210) M 2022 03434
(151) 17/05/2022
(732) GOCAB SOFTWARE SA,

STR.GRAMONT NR.38, ET.1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

GO Cab PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 29.01.12

clase:
9. Software (program) pentru computere,
aplicaţii mobile descărcabile.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
servicii de comunicații online
39. Organizarea de servicii de transport
42. Dezvoltare, programare și implementare
software, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03435
(151) 17/05/2022
(732) GOCAB SOFTWARE,

STR.GRAMONT NR.38, ET.1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

GO Ad

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 26.04.01

clase:
9. Software (program) pentru computere,
aplicaţii mobile descărcabile.
35. Servicii de publicitate.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
servicii de comunicații online.
39. Organizarea de servicii de transport.
42. Dezvoltare, programare și implementare
software, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
software ca serviciu (SaaS).

───────

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

283

(210) M 2022 03436
(151) 17/05/2022
(732) HOSPITALITY BRANDS, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
51, CAMERA 5, BIROUL NR. 1,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

HOTEL LA BOHÈME
stories of Little Paris

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

43. Servicii hoteliere (cazare), servicii de
rezervare la hoteluri, asigurare de spații de
cazare pentru turiști, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2022 03438
(151) 17/05/2022
(732) HUIDU ȘERBAN-SEBASTIAN,

STR. ELEFTERIE NR. 25, AP.
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CRONICA CÂRCOTAȘILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și televiziune.
41. Educație, furnizare de divertisment, activități
culturale și sportive, în special organizarea de
competiții și evenimente de divertisment, afaceri
și culturale, adunări sociale (social gatherings),
organizarea de evenimente muzicale, competiții
și evenimente sportive, organizarea de expoziții
cu scopuri culturale și educative, furnizarea
de informații de divertisment, servicii de
imagine digitală, realizare de film, servicii de
fotografiere (photography), reportaje fotografice,
publicare de texte (altele decât textele
publicitare), învățământ, educație și învățămânat
în domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
facilități de cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line, publicarea de cărți, montaj
de benzi video (editare), publicare on-line de
periodice și cărți electronice, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), realizarea
de spectacole și evenimente, servicii de
microfilmare, servicii de reporteri, filmări pe
bandă video, editarea sunetului și imaginii,
servicii în legătură cu microfilmarea, servicii
de divertisment, servicii oferite de artiști de
spectacol (entertainer services), publicarea
de ziare, reviste ilustrate, cărți, texte, altele
decăt cele publicitare, publicarea on-line
de ziare, reviste ilustrate si cărți, servicii
de editură electronica, altele decât cele
publicitare, realizarea, distribuția și derularea pe
ecran (screening) a documentarelor și filmelor
educaționale, filmelor video, programelor radio
și spoturilor de televiziune, organizarea unor
zile de amuzament și evenimente sportive,
organizarea, prezentarea și producerea de
spectacole, spectacole în direct și evenimente
cu participarea publicului, organizarea de
prezentări, expoziții, programe de televiziune,
emisiuni radio.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
202C), gri (Pantone P 179 14 C)
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(210) M 2022 03440
(151) 17/05/2022
(732) TIMAC AGRO INTERNATIONAL,

27 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, SAINT MALO,
35400, FRANȚA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

SUPERTIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, ingrasaminte si
preparate pentru îmbunătățirea solului.

───────

(210) M 2022 03441
(151) 17/05/2022
(732) ORLANDO FRESH FOOD SRL,

STR. ŞOS DE CENTURĂ, NR.
5, JUDEŢUL ILFOV, CLINCENI,
077060, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU, NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

ORLANDO RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.22; 07.01.08; 07.03.02; 29.01.13

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vanzare bunuri imobiliare.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare.
37. Construcții civile, construcții și demolări de
clădiri, reparatie si intretinere de cladiri.

───────

(210) M 2022 03442
(151) 17/05/2022
(732) ATENEUL NATIONAL DIN IASI,

STR. ION CREANGĂ, NR. 14, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700320, IAȘI, ROMANIA

(540)

Corul Marii Uniri

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

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb
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(210) M 2022 03443
(151) 17/05/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

AUTHENTIC BLEND
INGREDIENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 03444
(151) 17/05/2022
(732) CARTIER BIO 888 S.R.L.,

FUNDĂTURA HĂRMANULUI, NR.
2, SPAŢIU D2-D-P-08, JUDEȚ
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Basarabia Food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.12;
07.01.09; 29.01.02; 29.01.08

clase:
39. Transport și livrare de bunuri, livrare de
alimente, servicii de transport de alimente, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
servicii de livrare, servicii de livrare a alimentelor,
transport.
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, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 03445
(151) 17/05/2022
(732) MARIUS-MIREL MICU, ALEEA

SARGETIA, NR. 48, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HARMONY RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminări, dezinsecție și deratizare,
altele decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură, silvicultură, 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
de dezvoltare imobiliară (construcții), asamblare,
întreţinere şi reparaţii de mobilier, consolidare
de clădiri, conservarea clădirilor, 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, 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, servicii

de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, reparații și întreținere de clădiri,
curățare interioară și exterioară de clădiri,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, montare de clădiri și
structuri prefabricate, vopsire de clădiri, vopsire,
pentru suprafețe interioare și exterioare,
construcție de clădiri de apartamente, construcții
de infrastructură, construcție de anexe de casă.

───────

(210) M 2022 03448
(151) 17/05/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

MULTIPROFIT mai
ieftin împreună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.06

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare,prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
administrare a programelor de vânzări și de
stimulente promoționale, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare a consumatorilor,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, organizare, gestionare și
monitorizare a vânzărilor și a programelor
promoționale de stimulare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de cercetare de piață privind
fidelizarea clienților, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor
de stimulare și fidelizare, administrare a
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, promovarea produselor și serviciilor
prin distribuirea de cupoane, marketing
promoțional, servicii promoționale comerciale,
distribuirea de broșuri promoționale, publicare
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, organizare și realizare de
evenimente promoționale, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
creare de texte publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii administrative de carduri
de fidelitate, promovarea de bunuri și servicii prin
distribuirea de carduri de reduceri, promovare de
produse și servicii printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii prin programe de carduri de reduceri,
servicii de comparare a preţurilor, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game

variate de bunuri, și anume: produse alimentare
destinate oamenilor, băuturi alcoolice si ne-
alcoolice destinate oamenilor, hrană și băuturi
destinate animalelor, ambalaje, materiale pentru
ambalare, produse pentru curățenie, produse
pentru igiena personală, produse cosmetice și
parfumuri, lumânări, produse pentru îngrijirea
sănătății, produse și articole pentru îngrijirea
frumuseții, produse pentru îngrijirea dinților,
țigări, articole pentru fumatori, articole de
papetărie, articole de birou, rechizite, jocuri,
jucării, produse și articole pentru animalele
de companie, plante şi flori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
de acoperit capul, genți, valize, portofele,
ustensile pentru uz casnic, textile, articole de
bucătărie, ustensile şi recipiente pentru uz casnic
sau pentru bucătărie, veselă şi tacâmuri, articole
din sticlă, ceramică, porţelan, articole de bricolaj,
obiecte de mic mobilier (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
al emisiunilor de tip teleshopping, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, prin intermediul platformelor de
comerț online, prin intermediul aplicațiilor de
software sau prin intermediul al emisiunilor de tip
teleshopping.

───────
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(210) M 2022 03449
(151) 18/05/2022
(732) PLUS AUTO COM SRL,

STR. BUCURESTI 207, JUD
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

PLUS-AUTO trade

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, analiză de afaceri, cercetare
și servicii de informare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, servicii
de comerţ, regruparea în avantajul terților
a vehiculelor, piese de schimb, produse
consumabile, elemente de caroserie pentru
acestea (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prezentarea automobilelor si
a altor vehicule pentru vânzare prin toate
mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv online,
servici de vanzare cu amănuntul și engros
on line sau prin intermediul unor magazine
fizice de vehicule, piese de schimb, produse
consumabile, elemente de caroserie pentru
acestea, furnizare de informații privind produsele
și serviciile pentru consumatori, managementul
afacerilor cu parcuri auto (pentru terți), furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
vehicule și în special automobile, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere

în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, organizarea de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, servicii de achiziții pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
afaceri), servicii de consultanță comercială
privind deschiderea unei reprezentanțe auto,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
agenții de import și export.
36. Consultanta pentru servicii de finanțare,
servicii de intermediere financiara, evaluarea de
automobile de ocazie, furnizarea de informații
privind evaluarea automobilelor de ocazie.
37. Service pentru repararea și întreținerea
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 03451
(151) 18/05/2022
(732) M&O DENTAL OFFICIO SRL,

BDUL G-RAL ION DRAGALINA
NR. 10, JUD. TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AL TAU ZAMBET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12; 29.01.11

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

44. Servicii de stomatologie.
───────

(591) Culori revendicate: rosu, galben, 
negru,alb

(591) Culori revendicate: albastru 
(HEX#739cb5)
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(210) M 2022 03452
(151) 18/05/2022
(732) S.C. ENDRESS GROUP ROMÂNIA

S.R.L., STR. MEDREȘULUI NR. 17,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, BOCȘA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHITA OFFICE
S.R.L, B-DUL TAKE IONESCU
NR.24-28, SC.B, AP.2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIE GERMANA,
SUFLET ROMANESC!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, mașini de calculat, echipamente
pentru tratarea informației și calculatoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
instalații sanitare.

───────

(210) M 2022 03454
(151) 18/05/2022
(732) PETERS COOLING SRL, STR.

LACU ROSU 11, JUD. HARGHITA,
GEORGHIENI, HARGHITA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

PETER'S COOLING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 29.01.12; 05.05.20

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

35. Servicii de comerț de lazi si vitrine frigorifice.
39. Distributia de lazi si vitrine frigorifice

───────

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

clase:
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decit cele acționate manualjncubatoare pentru
ouă.
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, aparate
și instrumente științifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de cîntărire,
de măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranță (salvare) și didactice,
suporți de înregistrare magnetici, discuri
acustice, extinctoare, distribuitoare automate și

(591) Culori revendicate: albastru inchis,
albastru deschis
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(210) M 2022 03458
(151) 18/05/2022
(732) CELOFIBREI DEVELOPMENT

SRL, STR. CRENGUȚEI NR. 88,
JUD. ILFOV, DOMNESTI, 077090,
ILFOV, ROMANIA

(540)

6origins

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11; 07.03.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
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 2022 03460
(151) 18/05/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

The Grand Heritage

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.19

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03461
(151) 18/05/2022
(732) STEFAN-ANDREI ROSU,

STR. GRIGORE MORA, NR.
28, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GAZ PE FOC

(591) Culori revendicate: violet, albastru
închis, albastru deschis, galben, roz,
verde, negru

(591) Culori revendicate: alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(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, 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,
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.
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,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, activități culturale, servicii oferite

de ateliere recreative, 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 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
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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
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, servicii de modele
pentru artiști, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune.

───────

(210) M 2022 03462
(151) 18/05/2022
(732) BLUE MEDIA SRL, STR.

ANDREI DOGA, NR. 28/5, AP. 59,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

The Orange Blue

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 26.01.03;
05.03.13

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

9. Înregistrări video, transmisii video, înregistrări
video descărcabile.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, jurnale și agende, bibliorafturi,
cutii pentru papetărie, creioane, pixuri și stilouri
(articole de birou).
25. Tricouri, hanorace, hanorace cu glugă,
hanorace sport, pălării, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte).
35. Realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, publicitate,
publicitate online, publicitate și reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și reclamă, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
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41. Organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole cu muzică în
direct, producție de spectacole de televiziune,
organizare și prezentare de spectacole,
producția de spectacole în direct, prezentare
de spectacole în direct, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, reprezentații de muzică live, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, organizarea de concerte
de muzică în direct, regizare de spectacole
muzicale, inregistrări de muzică, publicare de
lucrări muzicale, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, organizarea de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la săli
de spectacole, educație muzicală.

───────

(210) M 2022 03465
(151) 18/05/2022
(732) CENTRUL MEDICAL DE

SĂNĂTATE MINTALĂ ALARES
S.R.L., STR. CORNISEI, NR. 8,
BL. FA6, SC. E, AP. 3, CAMERELE
2 SI 3, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

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

(540)

ALARES
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni, psihoterapie,
consiliere psihologică, asistență psihologică,
examinare psihologică, tratament psihologic,
psihoterapie holistică, servicii de psihoterapie,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală, servicii de
terapie, servicii de psihologie ocupațională,
consultanță privind psihologia integrativă,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
examinare psihologică, servicii de consultații
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
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 psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de medicină alternativă,
consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
servicii de îngrijire mentală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii oferite de clinici
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
consultații medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de evaluare medicală, furnizare de
servicii medicale.

───────
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(210) M 2022 03466
(151) 18/05/2022
(732) SC NORD TOUR SRL, BDUL

INDEPENDENŢEI , NR15-17, TR.2,
BL. B1-5, PARTER, JUD. IAŞI.,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

travis RENT A CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.03;
26.11.12; 29.01.02; 29.01.08

clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de decutitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 03467
(151) 18/05/2022
(732) ASOCIATIA CUZIN TOMA

DACA EU POT, POTI SI TU,
STR.SALCÂMILOR, NR 12, ET 4,
AP 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021926, ROMANIA

(540)

FILM ÎN SAT
FESTIVAL DE ARTĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 29.01.01; 29.01.08

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

35. Publicitate, marketing, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, servicii de relaţii media, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, publicitate
exterioară, publicitate radio, publicarea de texte
publicitare, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
publicitate cu plata per click, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(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: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roșu
(R227G006B019), galben (249178051),
negru (R000G000B000)

41. Educație, divertisment, activitați sportive
și culturale, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, rezervarea locurilor
pentru spectacole, distributia de filme, servicii
de divertisment, furnizarea de filme,
nedescarcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de studiouri de film, producţii de
teatru, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea şi susţinerea
de concerte, prezentarea prestaţiilor live,
prezentarea spectacolelor de varietate.
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(210) M 2022 03468
(151) 18/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE, NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU, NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

FROM THE HEART
OF TRANSYLVANIA

(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.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33(exceptând transportul lor), 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,
organizare de festivaluri, organizare 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).

───────

(210) M 2022 03469
(151) 18/05/2022
(732) GANESHA PUBLISHING HOUSE

L.T.D. SRL, STR. GORJULUI, NR.
22A, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

EDITURA GANESHA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 03.02.01;
03.02.24

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

35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
redactie in scopuri publicitare, redactare de
texte publicitare, servicii de editare de texte

16. Hârtie și carton, cărți, cărți poștale ilustrate,
cărți pentru copii, ambalaje pentru cărți, cărți
de telefon, cărți de ficțiune, elemente de legat
cărți, cărți legate cu spirală, cărți cu artă
grafică, coperte din piele pentru cărți, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, reviste profesionale, reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, papetarie
imprimata, articole de papetărie, agende
folosite în papetărie, dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie),
carnețele de buzunar (papetărie), articole pentru
legătorie, tipărituri, reproduceri de artă grafică,
fotografii, fotografii școlare, fotografii înrămate,
cerneluri pentru corectură (heliografie), coperți
de carte, hârtie de tipărire offset pentru broșuri.
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publicitare, editare post-producție de publicitate
și reclame, servicii de grafică publicitară,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți, legarea
de cărți sau documente, colaționare (legătorie)
de materiale copiate, furnizare de informații
despre servicii de legătorie, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), tipărire de materiale
publicitare, servicii de tipărire digitală la cerere
de cărți și alte documente, servicii de tipărire
de articole de papetărie, tipografie, imprimare
de fotografii, prelucrare de fotografii, retușarea
digitală a fotografiilor, developarea filmelor și
multiplicarea fotografiilor, prelucrarea filmelor
și finisarea fotografiilor, transfer de fotografii
pe discuri compacte, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor,
colaționare (legare) de materiale dactilografiate,
colaționare (legare) de materiale tipărite,
developare fotografică, copiere heliografică,
duplicare fotografică, finisaj foto, gravare
fotografică a hârtiei, gravare fotografică a
materialului imprimat, imprimare, imprimare
de documente de pe suporturi digitale,
imprimare de portrete, imprimarea desenelor,
imprimare de motive pe țesături, imprimarea
tricourilor, imprimări tipografice, legare de
documente, mărirea lucrărilor de pictură,
prelucrare fotografică, înrămare de lucrări de
artă ca parte a procesului de încadrare, servicii
de finisare a materialelor tipărite, servicii de
culegere tipografică, servicii tipografice.
42. Concepție grafică de coperți de cărți,
redactare tehnică, redactare tehnică pentru terți,
servicii de proiectare grafică, artă grafică și
design, servicii de grafică digitală, concepție
grafică de materiale promoționale, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
design industrial, design grafic, design de
produs, design de broșuri, design de ambalaje,
design artistic industrial, servicii de ilustrare
(design), servicii de design industrial, servicii
de design comercial, servicii de design textil,
consultanță în materie de design, consultanță
în materie de design web, design artistic
comercial, creare de ilustrații grafice, design
grafic asistat de calculator, design grafic și
industrial, proiectare de materiale tipărite, servicii
de ilustrații grafice pentru terți, servicii de design

în materie de reproducere de documente, servicii
de grafică digitală (servicii de prelucrare a
imaginilor digitale), software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03470
(151) 18/05/2022
(732) GANESHA PUBLISHING HOUSE

L.T.D. SRL, STR. GORJULUI, NR.
22A, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GANESHA
PUBLISHING HOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 03.02.01;
03.02.24

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

16. Hârtie și carton, cărți, cărți poștale ilustrate,
cărți pentru copii, ambalaje pentru cărți, cărți
de telefon, cărți de ficțiune, elemente de legat
cărți, cărți legate cu spirală, cărți cu artă
grafică, coperte din piele pentru cărți, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, reviste profesionale, reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, papetarie
imprimata, articole de papetărie, agende
folosite în papetărie, dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie),
carnețele de buzunar (papetărie), articole pentru
legătorie, tipărituri, reproduceri de artă grafică,
fotografii, fotografii școlare, fotografii înrămate,
cerneluri pentru corectură (heliografie), coperți
de carte.
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35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
redactie in scopuri publicitare, redactare de
texte publicitare, servicii de editare de texte
publicitare, editare post-producție de publicitate
și reclame, servicii de grafică publicitară,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți, legarea
de cărți sau documente, colaționare (legătorie)
de materiale copiate, furnizare de informații
despre servicii de legătorie, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), tipărire de materiale
publicitare, servicii de tipărire digitală la cerere
de cărți și alte documente, servicii de tipărire
de articole de papetărie, tipografie, imprimare
de fotografii, prelucrare de fotografii, retușarea
digitală a fotografiilor, developarea filmelor și
multiplicarea fotografiilor, prelucrarea filmelor
și finisarea fotografiilor, transfer de fotografii
pe discuri compacte, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor,
colaționare (legare) de materiale dactilografiate,
colaționare (legare) de materiale tipărite,
developare fotografică, copiere heliografică,
duplicare fotografică, finisaj foto, gravare
fotografică a hârtiei, gravare fotografică a
materialului imprimat, imprimare, imprimare
de documente de pe suporturi digitale,
imprimare de portrete, imprimarea desenelor,
imprimare de motive pe țesături, imprimarea
tricourilor, imprimări tipografice, legare de
documente, mărirea lucrărilor de pictură,
prelucrare fotografică, înrămare de lucrări de
artă ca parte a procesului de încadrare, servicii
de finisare a materialelor tipărite, servicii de
culegere tipografică, servicii tipografice.
42. Concepție grafică de coperți de cărți,
redactare tehnică, redactare tehnică pentru terți,
servicii de proiectare grafică, artă grafică și
design, servicii de grafică digitală, concepție
grafică de materiale promoționale, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
design industrial, design grafic, design de
produs, design de broșuri, design de ambalaje,
design artistic industrial, servicii de ilustrare
(design), servicii de design industrial, servicii
de design comercial, servicii de design textil,
consultanță în materie de design, consultanță
în materie de design web, design artistic
comercial, creare de ilustrații grafice, design

grafic asistat de calculator, design grafic și
industrial, proiectare de materiale tipărite, servicii
de ilustrații grafice pentru terți, servicii de design
în materie de reproducere de documente, servicii
de grafică digitală (servicii de prelucrare a
imaginilor digitale), software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03473
(151) 19/05/2022
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Agrinnovator

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

35. Servicii de expertiză privind eficiența
comercială, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
informații și opinii furnizate de experți în
domeniul afacerilor, servicii de expertiză privind
eficiența agricolă, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizarea de
informații comerciale referitoare la industria
agricolă, asistență în materie de management
pentru înființarea, organizarea și optimizarea
întreprinderilor agricole.
36. Servicii de evaluare financiară, servicii
de planificare financiară, servicii de consiliere
și asistență financiară, evaluarea activelor
agricole.
41. Organizarea de grupuri educative,
organizarea de grupuri consultative, organizarea

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
375 C), albastru (Pantone 2995C)
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și coordonarea de seminarii, simpozioane,
conferințe, congrese, expoziții și concursuri.
42. Servicii de cercetare agricolă, servicii de
digitalizare în domeniul agricol.
44. Servicii de consultanță în sectorul agricol,
servicii de informare și consiliere în domeniul
agricol.

───────

VASILE LUCACIU NR. 91, CAM.
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TASK FORCE SECURITY SRL

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface unor nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 03475
(151) 19/05/2022
(732) CAROLL MED SRL, STR.

GEORGE ENESCU, NR. 1BIS,
BL. 129, SC. A, ET. PARTER,
AP. 3, JUDEȚ HUNEDOARA,
HUNEDOARA, 331056,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

CAROLL MED MEDICINĂ
CU MINTEA ȘI SUFLETUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.19;
02.09.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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

44. Servicii medicale, servicii de clinică medicală
și servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării și tratamentului furnizate de
laboratoare medicale precum prelevarea de
probe de sânge, servicii medicale clinice, servicii
de îngrijire, medicală.

───────

(210) M 2022 03474
(151) 19/05/2022
(732) TASK FORCE SECURITY, STR.

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#363793), roșu (HEX#ed1c23),
roșu inchis (HEX#c92027), roșu
deschis (HEX#ed1c24), alb (HEX#ffffff)
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(210) M 2022 03477
(151) 19/05/2022
(732) TEHNIC MEDIA, STR. LUNCA

BRADULUI NR. 6, BL. M31, SC. B,
AP. 120, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
032714, ROMANIA

(540)

T&T Connect
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 03478
(151) 19/05/2022
(732) S.C. TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR. 124,, CLUJ-NAPOCA, JUD.
CLUJ, 400632

(540)

aspacardin sustine inima ta

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri

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

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

dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
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───────

(210) M 2022 03479
(151) 19/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Tentații peste tot.
Fiobilin peste toate.

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

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

bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptand transportul lor).

uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
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10. . Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,

veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.

pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fibre
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───────

(210) M 2022 03482
(151) 19/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

FORTIFIKAT EXTRA ENERGY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 veterinar, plasturi, materiale de pansat,

dietetice, digestive pentru scopuri farmaceutice ,
preparate și suplimente enzimatice pentru
scopuri medicale și veterinare, fermenți pentru
scopuri  farmaceutice, preparate nutraceutice
pentru scopuri  terapeutice sau medicale,
deodorante, altele decât cele de uz uman sau
veterinar, remedii pentru perspirație, preparate
sanitare pentru igiena personală, altele decât
articolele de toaletă, preparate medicamentoase
de toaletă, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, scutece de uz veterinar, dispozitive
medicale, dispozitive medicale de unică
folosință, dispozitive medicale sub formă de
comprimate, 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, bandaje de susţinere
şi îmbrăcăminte specială de uz medical,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi naștere, articole
şi dispozitive terapeutice şi protetice pentru
implantare compuse din materiale artificiale
sau sintetice, mobilier special conceput pentru
scopuri medicale, ingredient pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetic și farmaceutice,
vitamin, conservanți și antioxidanți (exceptând
transportul lor).

materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
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10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,

apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.

preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fibre
dietetice, digestive pentru scopuri  farmaceutice,
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───────

(210) M 2022 03483
(151) 19/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

FORTIFIKAT S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,

preparate și suplimente enzimatice pentru
scopuri medicale și veterinare, fermenți pentru
scopuri  farmaceutice, preparate nutraceutice
pentru scopuri  terapeutice sau medicale,
deodorante, altele decât cele de uz uman sau
veterinar, remedii pentru perspirație, preparate
sanitare pentru igiena personală, altele decât
articolele de toaletă, preparate medicamentoase
de toaletă, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, scutece de uz veterinar, dispozitive
medicale, dispozitive medicale de unică
folosință, dispozitive medicale sub formă de
comprimate, 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, bandaje de susţinere
şi îmbrăcăminte specială de uz medical,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi naștere, articole
şi dispozitive terapeutice şi protetice pentru
implantare compuse din materiale artificiale
sau sintetice, mobilier special conceput pentru
scopuri medicale, ingredient pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetic și farmaceutice,
vitamin, conservanți și antioxidanți (exceptând
transportul lor).

preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
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10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți

si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.

pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fibre
dietetice, digestive pentru scopuri farmaceutice,
preparate și suplimente enzimatice pentru
scopuri medicale și veterinare, fermenți pentru
scopuri  farmaceutice, preparate  nutraceutice
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───────

(210) M 2022 03484
(151) 19/05/2022
(732) SENIOR TEX SRL, SPLAIUL

UNIRII NR.160, CLADIREA
CORP C14, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EGGO
(531) Clasificare Viena:

27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

7. Masini de cusut, statii de calcat semi-
profesionale, statii de calcat industriale, mașini
de calcat, mașini de plisat, mașini de brodat,
mașini de croit, mașini de etichetat, calandre,
componente de schimb si consumabile pentru
utilaje din industria textila.
35. Servicii de personalizare a utilajelor din
industria textila, colectarea in folosul terților a
unei game variate de bunuri din industria textila,
prin intermediul magazinelor de vanzare cu
amănuntul, punctelor de vanzare cu ridicata,
automatelor pentru vanzarea de produse,
cataloagelor cu comanda prin posta sau
prin mijloace electronice, de exemplu: prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
in înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
si înregistrărilor scrise, precum si compilarea
datelor matematice sau statistice, servicii ale
agențiilor de publicitate si servicii precum
distribuirea de prospecte, direct sau prin posta,
sau distribuirea de eșantioane.

───────

(210) M 2022 03486
(151) 19/05/2022
(732) GALEA DANIEL MIHAI, STR.

GHEORGHE POP DE BASEȘTI
NR. 2, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA
GALEA RAMONA ANCA, STR.
GHEORGHE POP DE BASEȘTI
NR. 2, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

PIAȚA NOUĂ
(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,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,

pentru scopuri  terapeutice sau medicale,
deodorante, altele decât cele de uz uman sau
veterinar, remedii pentru perspirație, preparate
sanitare pentru igiena personală, altele decât
articolele de toaletă, preparate medicamentoase
de toaletă, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, scutece de uz veterinar, dispozitive
medicale, dispozitive medicale de unică
folosință, dispozitive medicale sub formă de
comprimate, 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, bandaje de susţinere
şi îmbrăcăminte specială de uz medical,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi naștere, articole
şi dispozitive terapeutice şi protetice pentru
implantare compuse din materiale artificiale
sau sintetice, mobilier special conceput pentru
scopuri medicale, ingredient pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetic și farmaceutice,
vitamin, conservanți și antioxidanți (exceptând
transportul lor).
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alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză albă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui, ouă și produse din
ouă, caimac, brânzeturi, frișcă, lapte condensat,
lapte, smântână, zer, lapte ecologic, produse
lactate tartinabile, gustări pe bază de lapte,
băuturi pe bază de lapte, deserturi pe bază
de lapte, uleiuri și grăsimi, uleiuri și grăsimi
comestibile, supe și baze de supă, extracte din
carne, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate.
30. Cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate coapte și drojdie, alimente
preparate pe bază de tăieței, aperitive (tartine),
baghete umplute, baozi (chifle umplute), biscuiți
de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți cu
brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, clătite, covrigei,
gustări din porumb, gustări pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, pizza, plăcinte, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse snacks preparate ne
bază de norumb' rulouri umolute: sandvișuri:
snack-uri oreoarate din făină de cartofi,
preparate aromatice pentru produse de patiserie,
batoane de cereale și batoane energizante,
biscuiți crocanți, brioșe cu fructe, cozonaci,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, produse de brutărie, spume,
baghete, chifle, biscuiți, deserturi preparate
(produse de patiserie), fursecuri, napolitane,
patiserie, tarte, sufleuri, produse de patiserie
care conțin fructe, batoane dulci, batoane de

cereale, aluaturi și amestecuri din acestea,
cereale, drojdie și agenți de dospire, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, făină, alimente
preparate din porumb, alimente preparate din
ovăz, alimente preparate din cereale, cereale
pentru mic dejun cald, drojdie, aluat, aluat
de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
de pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
pâine, biscotti, biscuiți micști, paste alimentare
(aluaturi), pateuri de foietaj, pateuri (patiserie).
35. Publicitate, administrație comercială, toate
aceste servicii în legătură cu produsele admise
la protecție în cadrul clasei 29 si 30, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la delicatese, carne,si preparate din carne,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, carne si preparate din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
carne si preparate din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, carne si
preparate din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, carne si preparate
din carne, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie,carne si
preparate din carne, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasa 29 si 30 (exceptând
transportul lor), permițându-le consumatorilor să
le vadă și să le consume comod prin intermediul
rețelelor proprii de magazine, promovarea
vânzărilor, distribuire de materiale publicitare.

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

(540)

J.T. FAST ENERGY

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

4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din
energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
9. Distribuitoare de energie electrică, blocuri
de alimentare cu energie electrică, cutii
pentru alimentarea cu energie electrică, aparate
pentru monitorizarea consumului de energie
electrică, aparate și instrumente pentru reglarea
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
transformarea energiei electrice, dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea energiei,
aparate și instrumente pentru transportul
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru comutarea energiei electrice, aparate
și instrumente pentru comanda distribuirii
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comutarea distribuției energiei electrice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
transformarea distribuției energiei electrice.

───────

(210) M 2022 03488
(151) 19/05/2022
(732) BRASTING SECURITY SRL, STR.

MIHAIL EMINESCU NR.13, JUD.
BRASOV, CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BRASTING SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01; 01.01.04; 27.05.24;
29.01.15

(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 03487
(151) 19/05/2022
(732) J.T. GRUP OIL, 

STR. M 10 NR. 0-A, ZONA A, 
JUD. CONSTANȚA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis, gri,
roșu, galben, alb
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(210) M 2022 03489
(151) 19/05/2022
(732) ECO GREEN POWER SRL,

STR. PLEVNEI NR.15,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

ECO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.02;
26.01.03; 26.01.04; 29.01.13

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

4. Carburanți, motorină, țiței, produse petroliere
derivate din rafinarea țițeiului, gaz petrolier
lichefiat pentru autovehicule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili.
39. Organizarea transportului combustibililor,
transport și distribuție de gaz natural și de
gaz lichefiat, servicii de informare referitoare la
transportul de țiței.

───────

(210) M 2022 03490
(151) 19/05/2022
(732) MAYA CONCEPT SHOP, STR.

SUCIDAVA NR. 11, BL. P4, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MAYA CONCEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bijuteriilor,
pietrelor preţioase şi semipreţioase, metalelor
preţioase şi aliaje ale acestora, ceasornicelor
şi instrumentelor pentru măsurarea timpului,
mobilierului de mici dimensiuni, articolelor
de înfrumusețat casă, oglinzilor, ramelor
pentru tablouri, containerelor, nemetalicelor
pentru depozitare sau transport, osului
neprelucrat sau semiprelucrat, cornului, osului
de balenă sau sidefului, scoicilor, spumei de
mare, chihlimbarului, mărgelelor (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 ridicată și amănuntul referitoare la
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase, metale
preţioase şi aliaje ale acestora, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului, mobilier
de mici dimensiuni, articole de înfrumusețat
casă, 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, mărgele, servicii de vânzare cu
ridicată și amănuntul online referitoare la
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase, metale
preţioase şi aliaje ale acestora, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului, mobilier
de mici dimensiuni, articole de înfrumusețat
casă, oglinzi, rame pentru tablouri, containere,
nemetalice, pentru depozitare sau transport,

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

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA
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os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar, mărgele, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, metale
preţioase şi aliaje ale acestora, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului, mobilier
de mici dimensiuni, articole de înfrumusețat
casă, 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, mărgele, reclamă, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou în legătură cu
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase, metale
preţioase şi aliaje ale acestora, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului, mobilier
de mici dimensiuni, articole de înfrumusețat
casă, 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, mărgele, furnizarea de informații
despre vânzarea de produse, prezentate sub
formă unui ghid de comenzi online, cu funcție
de căutare, cu privire la bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, metale preţioase şi aliaje
ale acestora, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului, mobilier de mici dimensiuni,
articole de înfrumusețat casă, 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, mărgele,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
cu privire la bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, metale preţioase şi aliaje ale
acestora, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului, mobilier de mici dimensiuni,
articole de înfrumusețat casă, 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, mărgele.

───────

(210) M 2022 03491
(151) 19/05/2022
(732) TARMAK PROTECTION SRL,

STR. SG. ION IRICEANU NR. 16,
CAMERA NR. 2, BL. 159, SC. 1, ET.
7, AP. 43, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TARMAK PROTECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază contractuale, servicii pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructură, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2022 03492
(151) 19/05/2022
(732) S.C. RAROX-COFFINS SRL, ȘOS.

FUNDENI NR. 264D, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Rarox servicii
funerare non-stop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.16

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

45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de crematoriu, servicii de îmbălsămare,
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organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare, servicii de cosmetică funerară.

───────

(210) M 2022 03493
(151) 19/05/2022
(732) ELECTRICS SHOP & BATTERY

S.R.L., STR. PĂCII NR. 2, SC. E,
AP. 9, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ElectriX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

9. Telecomenzi pentru televizoare, telecomenzi,
telecomenzi universale, acumulatori alcalini,
baterii reîncărcabile, ansambluri de baterii,
cabluri pentru baterii, carcase de baterii, baterii
pentru telefoane, baterii pentru lanterne de
buzunar, baterii pentru țigări electronice, baterii
pentru telefoane mobile, baterii de ioni de
litiu, baterii cu litiu, baterii, baterii externe,
ansambluri de baterii, căști audio, căști stereo,
căști, căști antifonice, casti fara fir, căști in-ear,
căști fără fir, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, camere de unghi mort pentru
autovehicule, camere pentru autovehicule,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
boxe, boxe portabile, boxe stereo, boxe de
calculator, boxe pentru automobile, boxe fara fir,
cabluri pentru boxe, boxe de monitor, suporturi
pentru boxe, cabluri pentru calculatoare, cabluri

electronice, cabluri USB, cabluri telefonice,
cabluri electrice, cabluri prelungitoare, cabluri
audio, cabluri video, cabluri de conectare, cabluri
pentru imprimante.
11. Becuri de iluminat, becuri fluorescente,
becuri de lămpi, becuri cu halogen, becuri de far,
becuri de lanternă, becuri de format mic, lanterne
electrice, lanterne reîncărcabile, lanterne de
iluminat, lanterne pentru vehicule, lanterne
solare, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, lanterne cu
leduri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
de căști audio, servicii de vânzare cu amănuntul
de boxe, servicii de vânzare cu amănuntul de
camera video.

───────

(210) M 2022 03495
(151) 19/05/2022
(732) CONCEPT MUGURI DE PIN S.R.L.,

STR. VALEA LUNGĂ, NR.40V,
SC.B, ET.2, AP.5, CAMERA
1, SECTOR 6, 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)

math.
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.11; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
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sportive și culturale, agenții de bilete (servicii de
-)(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, servicii oferite de disc jockeys
pentru petreceri și evenimente speciale,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de săli amenajate pentru
activități de recreere, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, intermediere şi
supraveghere de conferinţe, convenţii, expoziţii,
seminarii şi întruniri, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, organizare
de evenimente de ceremonie, planificarea de
petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de sălile
de dans, furnizare de echipamente de decor
pentru evenimente, închiriere de decoruri pentru
evenimente şi petreceri, închiriere de decoruri
pentru evenimente şi petreceri tematice.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
servicii de design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare, decorațiuni interioare, proiectare de
compoziții decorative, design de decoraţiuni
interioare, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, proiectare de decoruri pentru
programe de televiziune.

───────

COMETEI, NR.50, SC. B, AP.1,
COM. GIROC, JUD. TIMIŞ, SAT
GIROC, TIMIȘ, 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)

VINUL ÎMPĂRAŢILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
24.09.05; 26.11.01

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice care conţin fructe, vinuri, vinuri
spumante.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice care conţin fructe, vinuri, vinuri
spumante (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii

(210) M 2022 03496
(151) 19/05/2022
(732) LÁSZLÓ GABRIEL-DANIEL, STR.
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în scopuri comerciale sau publicitare, 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 comerț cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2022 03497
(151) 19/05/2022
(732) DEMSA COMANES SRL, STR.

JUCU DE SUS, NR 221, JUD.
CLUJ, JUCU DE SUS, 400117,
CLUJ, ROMANIA

(540)

REKINETO

(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.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 03498
(151) 19/05/2022
(732) DARZALAS PERFUMES SRL,

STR. PRINCIPALĂ, NR. 145,
COMUNA OPORELU, JUD. OLT,
SAT RĂDEŞTI, OLT, ROMANIA

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

(540)

ZALMOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.01.03;
04.03.03; 03.01.08; 26.01.03

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

3. Parfumuri naturale, uleiuri naturale pentru
parfumuri, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale pentru uz casnic, uleiuri
esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale
utilizate ca parfum în spălătorii, uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea produselor parfumate,
săpunuri, săpunuri lichide, săpunuri deodorante,
săpunuri antiperspirante, sapunuri parfumate,
săpunuri parfumate, săpunuri cosmetice,
săpunuri pentru mâini, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri fabricate manual,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, parfumuri, parfumuri solide, parfumuri
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lichide, parfumuri pentru corp, aromatizanți
pentru parfumuri, parfumuri pentru automobile,
parfumuri de uz industrial, parfumuri de uz
personal, baze pentru parfumuri de flori, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare non-electrice
de parfum de cameră, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru uz personal, lumânări de masaj de uz
cosmetic, aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, săpunuri nemedicinale,
uleiuri pentru parfumuri și esențe.
4. Lumânări, lumânări parfumate, lumânări
(iluminat), lumânări plutitoare, lumânări pentru
masă, lumânări pentru biserici, aranjamente
din lumânări, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări pentru iluminare nocturnă, lumânări cu
aromă de mosc.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu parfumuri naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
naturale pentru parfumuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri esențiale amestecate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uleiuri esențiale aromatizate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale pentru
uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri esențiale pentru uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri esențiale de uz industrial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri esențiale utilizate ca parfum în
spălătorii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri esențiale utilizate la
fabricarea produselor parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu săpunuri lichide, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpunuri deodorante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
săpunuri antiperspirante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sapunuri parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu săpunuri parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpunuri cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu săpunuri pentru mâini, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săpunuri de

față, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săpunuri pentru toaletă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
săpunuri fabricate manual, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săpunuri pentru
îngrijirea corporală, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpunuri de baie
lichide, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săpunuri lichide pentru mâini și față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu parfumuri solide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri lichide,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parfumuri pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aromatizanți pentru
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu parfumuri pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
parfumuri de uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri de uz
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lumânări de masaj de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumânări parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lumânări (iluminat),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumânări plutitoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lumânări pentru masă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumânări pentru biserici, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aranjamente din
lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lumânări pentru ocazii speciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumânări parfumate pentru aromaterapie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lumânări pentru iluminare nocturnă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lumânări
cu aromă de mosc, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu parfumuri naturale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
naturale pentru parfumuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri esențiale
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naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri esențiale amestecate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
esențiale aromatizate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri esențiale pentru uz personal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri esențiale și extracte aromatice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
esențiale pentru uz casnic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri esențiale de
uz industrial, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uleiuri esențiale utilizate ca
parfum în spălătorii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
săpunuri lichide, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu săpunuri deodorante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
antiperspirante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu sapunuri parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
parfumate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu săpunuri cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
pentru mâini, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu săpunuri de față, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
pentru toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu săpunuri fabricate manual, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
pentru îngrijirea corporală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu săpunuri de baie lichide,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
săpunuri lichide pentru mâini și față, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parfumuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
parfumuri solide, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu parfumuri lichide, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parfumuri
pentru corp, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aromatizanți pentru parfumuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
parfumuri pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu parfumuri de uz
industrial, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu parfumuri de uz personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baze
pentru parfumuri de flori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse

cosmetice naturale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice pentru
uz personal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lumânări de masaj de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lumânări, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lumânări parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lumânări
(iluminat), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lumânări plutitoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lumânări
pentru masă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lumânări pentru biserici, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aranjamente
din lumânări, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lumânări pentru ocazii speciale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lumânări parfumate pentru aromaterapie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lumânări
pentru iluminare nocturnă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lumânări cu aromă
de mosc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu parfumuri naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uleiuri naturale pentru parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu uleiuri esențiale naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu uleiuri esențiale amestecate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu uleiuri esențiale aromatizate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
uleiuri esențiale pentru aromoterapie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
uleiuri esențiale pentru uz personal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu uleiuri esențiale și extracte aromatice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu uleiuri esențiale pentru uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uleiuri esențiale de uz industrial,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu uleiuri esențiale utilizate ca parfum în
spălătorii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu săpunuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu săpunuri lichide,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu săpunuri deodorante, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
săpunuri antiperspirante, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu sapunuri
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin catalog în legătură cu săpunuri parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu săpunuri cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu săpunuri pentru mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu săpunuri
de față, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu săpunuri pentru toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu săpunuri fabricate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
săpunuri pentru îngrijirea corporală, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
săpunuri de baie lichide, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu săpunuri
lichide pentru mâini și față, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu parfumuri solide, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu parfumuri lichide, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu parfumuri
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu aromatizanți pentru
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu parfumuri pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu parfumuri de uz
industrial, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu parfumuri de uz
personal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu baze pentru parfumuri
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse cosmetice naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse cosmetice
pentru uz personal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
de masaj de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lumânări parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lumânări (iluminat), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
plutitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lumânări pentru
masă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lumânări pentru biserici,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în

legătură cu aranjamente din lumânări, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lumânări pentru ocazii speciale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lumânări parfumate pentru aromaterapie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lumânări pentru iluminare nocturnă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lumânări cu aromă de mosc,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parfumuri naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri esențiale naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri
esențiale amestecate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri esențiale
aromatizate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri esențiale pentru
uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri esențiale pentru
uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri esențiale de uz
industrial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri esențiale utilizate
ca parfum în spălătorii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea produselor parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săpunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu săpunuri lichide,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săpunuri deodorante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
săpunuri antiperspirante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sapunuri
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săpunuri parfumate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu săpunuri cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu săpunuri pentru
mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săpunuri de față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săpunuri
pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săpunuri fabricate manual,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săpunuri pentru îngrijirea corporală,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săpunuri de baie lichide, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
săpunuri lichide pentru mâini și față, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parfumuri solide, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu parfumuri lichide, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu parfumuri pentru
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aromatizanți pentru parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parfumuri pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
parfumuri de uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parfumuri de
uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baze pentru parfumuri
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice pentru uz personal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lumânări de masaj de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări parfumate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lumânări (iluminat), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lumânări
plutitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări pentru masă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lumânări pentru biserici, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aranjamente din lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumânări pentru
ocazii speciale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări parfumate pentru
aromaterapie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări pentru iluminare
nocturnă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări cu aromă de
mosc, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de

vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aromatizanți (uleiuri
esențiale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aromatizanți (uleiuri esențiale),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aromatizanți (uleiuri esențiale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aromatizanți (uleiuri esențiale),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu parfumuri naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu uleiuri naturale pentru
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu uleiuri esențiale
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu uleiuri esențiale
amestecate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu uleiuri
esențiale aromatizate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
uleiuri esențiale pentru aromoterapie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu uleiuri esențiale pentru uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu uleiuri
esențiale pentru uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu uleiuri esențiale de uz industrial, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu uleiuri esențiale utilizate ca
parfum în spălătorii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu săpunuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu săpunuri lichide, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu săpunuri deodorante, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu săpunuri antiperspirante, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu sapunuri parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu săpunuri parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu săpunuri cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu săpunuri pentru mâini, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu săpunuri de față, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu săpunuri pentru toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
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săpunuri fabricate manual, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
săpunuri pentru îngrijirea corporală, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu săpunuri de baie lichide, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu săpunuri lichide pentru mâini și față,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu parfumuri solide, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu parfumuri lichide, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu parfumuri pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu aromatizanți pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu parfumuri pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu parfumuri de uz industrial,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu parfumuri de uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu baze pentru parfumuri
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu rezerve cu
parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de cameră, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
produse cosmetice naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu produse cosmetice
pentru uz personal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
lumânări de masaj de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu aromatizanți (uleiuri esențiale),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu lumânări, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lumânări parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lumânări (iluminat), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lumânări plutitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu lumânări pentru masă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu lumânări pentru biserici, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu aranjamente din lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală

în legătură cu lumânări pentru ocazii speciale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu lumânări parfumate pentru
aromaterapie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu lumânări
pentru iluminare nocturnă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu lumânări cu aromă de mosc, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri parfumate pentru fabricarea
de preparate cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpunuri nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri pentru parfumuri și esențe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
parfumate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu săpunuri nemedicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri pentru parfumuri și esențe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu uleiuri parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu uleiuri
parfumate pentru ingrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu săpunuri nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu uleiuri pentru parfumuri și esențe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri parfumate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri
parfumate pentru ingrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săpunuri nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri pentru parfumuri și esențe,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți.

───────
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(210) M 2022 03499
(151) 19/05/2022
(732) CONSTANTINESCU LIANA-

MIRELA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, STR. SPLAIUL
INDEPENDENTEI, NR. 202H, BL.
1, SC. A, ET. 9, AP. 55, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Cilantro

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 26.04.03;
26.04.07; 26.11.13

clase:
41. Organizarea de cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, servicii educative în
domeniul sănătății, servicii educative și
de instruire, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, servicii
educaționale de sprijin, organizarea de ateliere
recreative, ateliere de formare, organizarea
de ateliere de lucru, organizarea 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, instruire cu privire la

dezvoltarea personală, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților
de percepție, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire,
servicii oferite de tabere de recreere, organizare
de activități de recreere în grup, 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, difuzare de materiale
educative, servicii educative în domeniul
sportului, 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,
instruire în terapia holistică prin contact corporal
(bodywork).
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, consultanță în
nutriție, consiliere legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii de
consultanță legate de nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, servicii de consiliere
și consultanță în domeniul nutriției, furnizare
de informații nutriționale despre alimente,
planificare și supraveghere în materie de
regimuri alimentare, furnizare de informații
despre consiliere în domeniul dieteticii și
alimentației, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, servicii de tratamente de slăbire,
tratamente cosmetice pentru corp, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr.

───────

(591) Culori revendicate: verde, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ALEEA ÎNVĂȚĂTOR ALEXANDRU
POPESCU, NR. 5, JUDETUL
ARGES, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

ANALOGUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2022 03502
(151) 19/05/2022
(732) ATLANTIC MOBILE SRL, STR.

CEAIR, NR. 34, JUDETUL ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR.8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Mocolo
(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, chei electronice
pentru automobile, computere de bord pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitiv de
înregistrare a datelor pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, boxe
pentru automobile, baterii pentru automobile,
casetofoane pentru automobile, aparate de
navigație pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate
de fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-
ear, cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti
fara fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, capace mufă antipraf pentru
telefoanele mobile, conectori de cabluri, cablaje
electrice pentru automobile, cabluri coaxiale,
cabluri electronice, cabluri optice, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri video, cabluri scart,
cabluri pentru modem, cabluri de curent, cabluri

(210) M 2022 03501
(151) 19/05/2022
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#34C400), galben (Hex #EADF1B)
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pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe
pentru cabluri electrice, cabluri electrice de
încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, baterii externe,
conector prize (electrice), software, aplicații
software descarcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, detectoare de fum, camere
video de supraveghere, camere retrovizoare
pentru vehicule, conuri de trafic, echipamente
de protecție și siguranță, panouri solare,
blocuri de alimentare cu energie electrică,
bănci de încărcare, prelungitoare cu prize
multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, camere de unghi
mort pentru autovehicule, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente

cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control al
direcției pentru vehicule, ochelari, ochelari
inteligenți, ochelari de soare, ochelari de vedere,
rame de ochelari, lentile de ochelari, suporturi
pentru ochelari, tocuri de ochelari, ochelari 3d,
ochelari de protecție, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment pentru
mașini (ice), sisteme audio-video de divertisment
pentru mașină, carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistență
personală (pda), sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (ssd),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare usb, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
adaptate pentru ceasuri inteligente, genti pentru
dispozitive de navigare prin satelit, genți
de transport pentru calculatoare portabile,
încărcătoare, fotocopiatoare, firme luminoase,
aparate de fotografiat, instrumente de navigație,
cuploare (echipamente de procesare a datelor),
articole pentru protecţia ochilor în sport,
ochelari (optică), acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), ansambluri de baterii,
desene animate inregistrate sau descarcabile,
telefoane inteligente, huse pentru telefoane, cutii
pentru difuzoare, tablete, memorii usb, mouse
(periferice de calculator), membrane pentru
aparate ştiinţifice, căşti audio, proiectoare,
dispozitive pentru procesarea datelor, telefoane
mobile, ceasuri inteligente, învelişuri pentru
fire electrice, protecţii de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, folii de protecţie
adaptate pentru ecrane de calculatoare, genţi
adaptate pentru laptopuri, echipament şi
accesorii pentru procesarea datelor (electrice şi
mecanice), huse pentru laptopuri.
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18. Ghiozdane, valize cu rotile, rucsacuri cu
rotile, geamantane cu rotile, rucsacuri, umbrele
și parasolare, bagaje, borsete, genți, valize
cu rotile, valize, serviete, saci de voiaj,
rucsacuri, poșete, portmonee și portofele,
poșete, portofele, organizatoare pentru valize,
mape (portdocumente), mini-rucsacuri, huse
pentru bagaje, ghiozdane, genți de transport
universale, genți cu rotile, articole de voiaj,
bagaje, borsete pentru scutece, borsete, bagaje
de mână, bagaje de călătorie, borsete pentru
unelte, vândute goale, cărucioare pentru
cumpărături cu roți, cutii de transport, cutii
de machiaj, borsete și genți de purtat la
brâu, curele pentru portmonee, curele pentru
bagaje, cufere (bagaje), etichete pentru bagaje,
eșarfe portbebe, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), dosare pentru conferințe, mape
pentru documente, cutii din piele pentru pălării,
cutii pentru cravată, genți cu rotile, geamantane,
genți, valize, truse medicale goale, pentru uzul
medicilor, truse de voiaj (marochinărie), tolbe
de vânătoare (accesorii de vânătoare), truse
de ras vândute goale, tocuri pentru permis de
conducere, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, suporturi
sub formă de portofele pentru chei, truse de
toaletă (fără conținut), truse de scule, din
piele (goale), truse de voiaj, suporturi pentru
cărți de vizită, suporturi pentru etichete de
bagaje, suporturi pentru bancnote, structuri
pentru genți de mână, serviete și genți diplomat,
săculețe, serviete, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
saci pentru haine, saci de voiaj, poșete,
portmonee și portofele, portofele, portmonee,
portchei, portcarduri (marochinărie), port-bebe,
mânere de valiză, marsupii pentru transportul
copiilor mici, mape pliabile pentru documente,
lădițe pentru cosmetice (fără conținut), huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
închizători pentru portmonee de mărunțis, huse
pentru bagaje, huse pentru costume, cămăși
și rochii, gentuțe cosmetice, goale, gentuțe
universale de purtat la încheietura mâinii.

───────

(210) M 2022 03503
(151) 19/05/2022
(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, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

Elec Verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică (inclusiv din surse
regenerabile).
7. Mașini de spălat de uz casnic, mașini de
spălat rufe, mașini de spălat electrice, mașini
pentru spălat vesela, maşini pentru curăţare
electrică (spălat sub presiune), aparate electrice
de curățare și lustruire.
9. Prize inteligente, contoare de energie
electrică, singuranțe inteligente, produse și
echipamente pentru consumul, transportul și
contorizarea energiei electrice.
11. Becuri cu led, lămpi led, aparate de aer
condiționat, aparate electrice pentru răcirea
încăperilor (de uz casnic), aparate electrice de
încălzire ambientală de uz casnic, mașini de
uscat haine, aparate de uscare.
12. Vehicule electrice, biciclete electrice.
37. Servicii de instalare, montaj, reparații și
service pentru echipamente și produse destinate
consumului, transportului și contorizării energiei
electrice (inclusiv din surse regenerabile),
servicii de instalare, montaj, reparații și service
pentru mașini de spălat de uz casnic, mașini
de spălat rufe, mașini de spălat electrice,
mașini pentru spălat vesela, maşini pentru
curăţare electrică (spălat sub presiune), aparate
electrice de curățare și lustruire, aparate de
aer condiționat, aparate electrice pentru răcirea
încăperilor (de uz casnic), aparate electrice
de încălzire ambientală de uz casnic, mașini
de uscat haine, aparate de uscare, vehicule
electrice, biciclete electrice.
39. Distribuție/furnizare de energie electrică.
40. Producția de energie (inclusiv din surse
regenerabile).

───────
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(210) M 2022 03505
(151) 19/05/2022
(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, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

e-XPLORE EV

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

9. Aplicații software (descărcabile) pentru
administrarea infrastructurii punctelor de
încărcare auto pentru vehicule electrice, aplicații
software (descărcabile) pentru administrarea
operațiunilor de încărcare electrică a vehiculelor,
aplicații software mobile (descărcabile) care
permit interacţiunea şi interfaţa dintre
vehicule şi dispozitive mobile, precum și
dintre posesorii de vehicule și furnizorii
punctelor de încărcare electrice, aplicații
software pentru telefoane mobile descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru comerț
electronic, aplicații software descărcabile pentru
gestionarea și urmărirea istoricului tranzacțiilor
financiare, aplicații software descărcabile pentru
achiziționarea de produse și tranzacționarea
pentru acestea prin intermediul plăților
electronice, aplicații software descărcabile
pentru procesarea plăţilor electronice către şi
de la terţi, software de autentificare pentru
controlul accesului la date și comunicații pe
internet, terminale securizate pentru tranzacții
electronice, terminale electronice de plată.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor electrice

───────

(210) M 2022 03506
(151) 19/05/2022
(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, 013322, ROMANIA

(540)

MARLBORO GOLD TOUCH XL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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),
țigarete 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 pentru fumatori,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete, chibrituri.

───────
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(210) M 2022 03508
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA MEDISPROF, P-TA

1 MAI NR. 3, 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,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cancer education.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
promovarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, promovarea activităţilor de
cercetare medicală, prin împărtăşirea şi
schimbul deschis de informaţii şi date în rândul
pacienţilor, al medicilor şi al oamenilor de ştiinţă,
prin intermediul forumurilor on-line, bazelor de
date şi software-ului bazat pe web, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare şi coordonare
de proiecte de voluntariat pentru organizaţiile
caritabile, difuzare de anunţuri, servicii de
relaţii cu publicul, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale.
36. Strângere de fonduri caritabile, gestiunea
şi administrarea fondurilor, servicii caritabile,
şi anume servicii financiare, organizarea
și coordonarea activităţilor/evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, furnizare
de finanțare pentru posturi de educație și
cercetare, organizare de finanţări pentru proiecte
umanitare, acordarea de asistență financiară
pacienților și familiilor acestora.

41. Educaţie, instruire, organizare şi coordonare
de colocvii, conferinţe, congrese, seminarii şi
simpozioane în domeniul medical, publicare de
materiale didactice și educative, publicare de
broșuri educative, organizare și coordonare de
seminarii în grupuri restrânse, publicarea de
cărți, texte și reviste, dezvoltarea și desfășurarea
de programe educaționale în domeniile sănătății,
servicii educaţionale, respectiv dezvoltarea şi
distribuirea de materiale şi programe pentru
doctori şi pacienţi la gestionarea bolilor,
organizare de expoziţii în scopuri culturale sau
educative în special în domeniul medical sau
al sănătăţii, campanii de informare cu privire la
depistrea bolilor.
42. Cercetare ştiinţifică şi medicală, cercetare şi
dezvoltare de noi produse medicale, consiliere
cu privire la informații științifice referitoare
la ameliorarea, diagnosticarea, prevenirea și
tratamentul bolilor, elaborare de metode de
diagnosticare (lucrări de inginerie), analize
medicale şi ştiinţifice.

───────

16, JUD. BACĂU, ONEȘTI, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PĂTRĂȘCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MATIAS
(531) Clasificare Viena:

24.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

(210) M 2022 03509
(151) 20/05/2022
(732) SC MATIAS SRL, STR. UZINEI NR.
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(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).

───────

(210) M 2022 03510
(151) 20/05/2022
(732) SC SOUNDFI FREQUENCY

SRL, ȘOS. VIRTUTII NR. 19D,
NR. 19D, BIROU A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII NR.133, BL.16C, AP.12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Compania 7 Music
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii oferite de ateliere recreative, audiție
pentru concursuri televizate de talente, audiții
pentru spectacole televizate cu jocuri, servicii
oferite de centre de divertisment, servicii
oferite de cluburi de fani, servicii oferite de
cluburi de noapte (divertisment), compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
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, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coruri de muzică
gospel, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment de tipul
turneelor, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, divertisment muzical, divertisment on-line,
divertisment pe internet, divertisment radiofonic,
educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, furnizare de echipamente
pentru karaoke, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, 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, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, organizare de
concursuri muzicale, organizare de divertisment
pentru nunți, 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
festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
turnee de recreere, organizare și coordonare
de baluri, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de baluri, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de

(591) Culori revendicate: galben deschis,
roșu, negru
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spectacole, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, regie artistică pentru artiști scenici,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea de
săli de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii ale agențiilor de
divertisment, servicii culturale, servicii de club
de cabaret, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de fani, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment muzical
cu jazz, servicii de divertisment pe nave de
croazieră, servicii de divertisment pentru copii,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin telefon,
servicii de divertisment furnizate în cluburi
de noapte, servicii de divertisment furnizate
în discoteci, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de mixare
muzicală, servicii de planificare de petreceri,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de spectacole cu laser, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii de videotecă, servicii
oferite de discoteci, turnee sub formă de servicii
de divertisment.

───────

(210) M 2022 03511
(151) 20/05/2022
(732) AMED SERVICII PERSONALIZATE

S.R.L., B-DUL BANUL MANTA
NR. 31, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DT+eTELEDOC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12

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

44. Servicii medicale, inclusiv medicină
alternativă, servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane și animale,
servicii de spitalizare, servicii de telemedicină,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii de clinică medicală și servicii
de analiză medicală în scopul diagnosticării și
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze X și prelevarea de
probe de sânge, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie și logopedie, consultanță în farmacie
și pregătirea rețetelor de către farmaciști, servicii
de bancă de sânge și bancă de țesuturi umane,
servicii de casă de convalescență și servicii de
sanatorii, sfaturi privind nutriția și dieta, servicii
de centru de sănătate, servicii de inseminare
artificială și fertilizare in vitro, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, îngrijirea sănătății, servicii
de îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (SPA), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
spitalicești, servicii de bănci de țesuturi umane,
terapie asistată cu animale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinic,

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
verde deschis
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asistență medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilități, servicii de moașe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire medicală, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
rețetelor de către farmaciști, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de sanatoria, închirierea
instalațiilor sanitare, servicii de telemedicină,
terapie logopedică, servicii de terapie, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali, acupunctură, terapie cu ventuze,
servicii de îngrijire postnatală, închiriere de
butelii și recipiente conținând gaz de uz medical,
servicii de sauna, servicii de solarii.

───────

(210) M 2022 03512
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA INFOCONS, STR.

NEAGOE BASARAB NR. 21, JUD.
BRAȘOV, CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

infocons.org

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.11; 26.01.02; 29.01.12

clase:
9. Materiale informativ educative, ziare, reviste,
afișe, flyere, broșuri.
35. Publicitate, managamentul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de cursuri vocaționale, organizarea
de competiții.
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, aplicații pentru mobil,
website-uri.
45. 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, consiliere și consultanță în
domeniul protecției consumatorilor.

───────

(210) M 2022 03515
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FlexDRIVE ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
27683c), negru (Pantone Black C), alb
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12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase

de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, , managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
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administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea

traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────

(210) M 2022 03518
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Wheels4all/Romania



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

331

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele

vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
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sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea

vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────
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(210) M 2022 03520
(151) 20/05/2022
(732) WGS PROTECTIE SI GARDA

SRL, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.11-A,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

WGS PROTECȚIE ȘI GARDĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, 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 consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2022 03521
(151) 20/05/2022
(732) C&B NADA SHOP S.R.L, STR.

BANATULUI NR.2 BIS, PARTER,
BLOC 11, AP.1, JUDETUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

C&B
(531) Clasificare Viena:

29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 03.09.01;
21.03.25

clase:
31. Momeala vrac pentru pești (vie sau
naturală), făină de peste pentru consum animal,
nada de pescuit obținută din cerereale.

───────

(210) M 2022 03522
(151) 20/05/2022
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)

GALA TRANSILVANIA
FASHION

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

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

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

───────
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(210) M 2022 03524
(151) 20/05/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU, NR.
4C, GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
din Însurăței DOMENIU

CU TRADIȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.09.01; 26.01.02

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, gemuri, compoturi, uleiuri și
grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, horticole 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.

───────

(210) M 2022 03525
(151) 20/05/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU, NR.
4C, GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
din Brezoaele

DOMENIU CU TRADIȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.09.01; 26.01.02

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, gemuri, compoturi, uleiuri și
grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, horticole 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.

───────

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
verde, rosu, bej, negru, alb

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
verde, rosu, bej, negru, alb
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(210) M 2022 03526
(151) 20/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

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

(540)

PA DURERE, PADUDEN
Rapid Forte !

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

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

uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
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medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți.

───────

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
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(210) M 2022 03528
(151) 20/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

Iei antibiotice ? Ia și Hepiflor !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu

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 veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante

si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
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amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,

dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fibre
dietetice, digestive pentru scopuri farmaceutice,
preparate și suplimente enzimatice pentru
scopuri medicale și veterinare, fermenți pentru
scopuri  farmaceutice, preparate nutraceutice
pentru scopuri  terapeutice sau medicale,
deodorante, altele decât cele de uz uman sau
veterinar, remedii pentru perspirație, preparate
sanitare pentru igiena personală, altele decât
articolele de toaletă, preparate medicamentoase
de toaletă, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, scutece de uz veterinar, dispozitive
medicale, dispozitive medicale de unică
folosință, dispozitive medicale sub formă de
comprimate, 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, bandaje de susţinere
şi îmbrăcăminte specială de uz medical,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi naștere, articole
şi dispozitive terapeutice şi protetice pentru
implantare compuse din materiale artificiale
sau sintetice, mobilier special conceput pentru
scopuri medicale, ingrediente pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice și farmaceutice,
vitamine, conservanți și antioxidanți (exceptând
transportul lor).
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(210) M 2022 03529
(151) 20/05/2022
(732) ION CORCODEL, STR.

MARASESTI, NR,282, BL.163,ET.1,
AP.4, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIESTI, 100287, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

AMY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
43. Servicii de restaurante.

───────

(210) M 2022 03530
(151) 20/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

PA DURERE,
PADUDEN Rapid !

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

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

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

uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
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10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,

veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.

pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fibre
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───────

(210) M 2022 03531
(151) 20/05/2022
(732) GENESIS MARKETING & PR

S.R.L., STR. PRECIZIEI NR.
24, CAMERA 151, BL. B1, ET.
1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

În Timpul Tău
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

BL. 3, SC. A, ET. 1, AP. 6, JUDEȚ
DAMBOVIȚA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

ECOTIS

(531) Clasificare Viena:
24.15.02; 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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

dietetice, digestive pentru scopuri farmaceutice,
preparate și suplimente enzimatice pentru
scopuri medicale și veterinare, fermenți pentru
scopuri  farmaceutice, preparate nutraceutice
pentru scopuri  terapeutice sau medicale,
deodorante, altele decât cele de uz uman sau
veterinar, remedii pentru perspirație, preparate
sanitare pentru igiena personală, altele decât
articolele de toaletă, preparate medicamentoase
de toaletă, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, scutece de uz veterinar, dispozitive
medicale, dispozitive medicale de unică
folosință, dispozitive medicale sub formă de
comprimate, 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, bandaje de susţinere
şi îmbrăcăminte specială de uz medical,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi naștere, articole
şi dispozitive terapeutice şi protetice pentru
implantare compuse din materiale artificiale
sau sintetice, mobilier special conceput pentru
scopuri medicale, ingrediente pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice și farmaceutice,
vitamine, conservanți și antioxidanți (exceptând
transportul lor).

(210) M 2022 03532
(151) 20/05/2022
(732) ECOSOLPAN SRL, STR. URMUZ,
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(210) M 2022 03533
(151) 20/05/2022
(732) OSCAR DOWNSTREAM SRL,

STR. ATOMISTILOR NR. 14,
JUDEȚ ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

RO CONCEPT OSCAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

1. Benzen, benzol, aditivi chimici pentru
carburanți, preparate chimice folosite ca
aditivi pentru carburanți pentru îmbunătățirea
combustiei, aditivi chimici antigel pentru
combustibili, preparate combustibile (aditivi
chimici la combustibilul de motor), preparate de
economisire a combustibilului, gaze solidificate
pentru scopuri industrial.
3. Odorizante, odorizant difuzor, uleiuri
aromatice (uleiuri esenţiale), bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare,
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, lichide pentru curăţarea parbrizului,
uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, uleiuri pentru toaletă, preparate
de lustruire, ceară de lustruit, hârtie de
lustruit, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
soluţii pentru îndepartarea petelor, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice.

4. Combustibil, combustibili gazoși,
biocombustibili, carburanti, carburanţi /
combustibili pentru motoare, uleiuri si grasimi
industriale, lubrifianti, benzină (combustibil),
motorină, țiței, produse petroliere derivate din
rafinarea țițeiului, uleiuri combustibile, uleiuri
pentru motoare, uleiuri pentru vehicule, lubrifianți
sub formă de uleiuri, uleiuri lubrifiante pentru
motoare, aditivi non-chimici pentru combustibili,
lumânări și fitiluri pentru iluminat, brichete
(combustibil), combustibili pentru brichete,
petrol, gaze solidificate (combustibil), benzină,
motorină, gaz natural lichefiat, gaz propan
lichefiat, gaz natural comprimat.
7. Instalaţii de spălat pentru vehicule / instalaţii
pentru spălarea vehiculelor, pompe de distribuție
a hidrogenului pentru stațiile de benzină.
9. Stații de alimentare cu energie electrică
pentru vehicule, staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, suporturi pentru telefon în
interiorul autovehiculului, încărcătoare pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru calculatoare și tablete,
genţi pentru laptopuri, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile.
16. Pungi hârtie, pungi de plastic, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi de
hârtie sau plastic, sacoșe de hârtie sau plastic,
bannere din hârtie, semne de cărţi, calendare,
carduri / cartele, cataloage, suporturi de pahare
din hârtie, prosoape din hârtie pentru faţă,
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, hărţi
geografice, şerveţele din hârtie, reviste (publicaţii
periodice), manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale),
fotografii (tipărite), cărţi de scris sau de colorat,
carnete de notiţe (papetărie).
18. Umbrele, genți, rucsaci, sacoșe reutilizabile,
sacoşe de cumpărături, reutilizabile, pungi
(plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat, genţi
pentru sport, rucsacuri / genţi de spate, genţi de
voiaj.
21. Suporturi de pahare, cu excepția celor din
hârtie sau materiale textile, pahare din hârtie sau
plastic, pahare de băut, pahare (recipiente), vase
de băut, paie pentru băut.
25. Articole de îmbrăcăminte, tricouri și tricouri
cu mânecă scurtă, pelerine, articole pentru
acoperirea capului, șepci.

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
375C), rosu (Pantone 186C), negru
(Pantone Black 7C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

343

29. Băuturi din lapte, cu conţinut predominant de
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake).
30. Înlocuitori de cafea, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao, băuturi
din cafea cu lapte, cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de ceai cu lapte.
32. 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,
limonade, băuturi răcoritoare, smoothie-uri, apă
carbogazoasă, ape (băuturi).
35. Servicii de comerț cu combustibil,
combustibili gazoși, biocombustibili, carburanti,
petrol, gaze solidificate (combustibil), gaz
natural lichefiat, gaz propan lichefiat, gaz
natural comprimat, uleiuri si grasimi industriale,
lubrifianti, benzină (combustibil), motorină, țiței,
produse petroliere derivate din rafinarea țițeiului,
uleiuri combustibile, uleiuri pentru motoare,
uleiuri pentru vehicule, lubrifianți sub formă
de uleiuri, uleiuri lubrifiante pentru motoare,
aditivi non-chimici pentru combustibili, lumânări
și fitiluri pentru iluminat, brichete (combustibil)
și combustibili pentru brichete, servicii de
comerț în regim retail cu produse ale terților
în spații comerciale adiacente benzinăriilor
și stațiilor de alimentare pentru vehicule,
gestionarea și organizarea programelor de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale
și promoționale, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de vânzare cu amănuntul derulate
în stații de alimentare cu combustibil și
energie pentru vehicule și magazine situate
în incinta stațiilor de alimentare, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de promovare pentru crearea unei identități de
brand pentru terți, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, publicitate, 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), asistenţă în managementul

afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, 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, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, 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,
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 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, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, 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
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, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
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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, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, 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.
37. Servicii de alimentare cu combustibil
a vehiculelor, servicii de realimentare cu
combustibili pentru autovehicule, stații de service
(alimentare cu carburant și întreținere), servicii
de reparații și întreținere pentru vehicule și
părți și piese de schimb ale acestora, servicii
de întreținere, spălare și cosmetizare pentru
vehicule, curățarea vehiculelor, încărcarea
mașinilor electrice, încărcarea bateriilor la
vehicule, servicii de încărcare a bateriilor
telefoanelor mobile, echilibrarea anvelopelor,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere).
39. Servicii de depozitare, furnizare, transport
și distribuție de combustibil, petrol, gaze,
energie electrică și lubrifianți, motorină, benzină,
carburanți, gaz natural lichefiat, gaz propan
lichefiat, gaz natural comprimat, servicii de
parcare, închirierea de vehicule.
40. Servicii de producere a gazelor și
a energiei electrice, tratarea, purificarea,
arderea, rafinarea, filtrarea gazelor, închirieri de
echipamente generatoare de energie, generarea
electricităţii din energie solară, generarea
gazelor și electricității, rafinarea combustibilului.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor.
43. Servicii de alimentație publică, cafenele,
cantine, restaurante, snack-bar-uri, restaurante
tip fast-food, baruri, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea

sosirilor şi plecărilor), rezervări pentru cazarea
temporară, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi).

───────

(210) M 2022 03534
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA BRIO PENTRU

EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ,
STR. ICOANEI, NR. 29A, CAM. 2,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SEMPER EDU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03535
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA BRIO PENTRU

EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ,
STR. ICOANEI NR. 29A, CAM. 2,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SEMPER EDU
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
20.07.01; 02.09.14

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

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

───────

(210) M 2022 03538
(151) 20/05/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL, STR.

DR. PETRE HERESCU, NR. 12,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050587,
ROMANIA

(540)

MedoCare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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.
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 2022 03540
(151) 20/05/2022
(732) BOGDAN BLAJ, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR. 25, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

REBORN

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17;
26.11.01

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

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

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#ED0C22), negru (HEX #040404,
#4C4445, #3C3C3C, #343434)

35. Agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, 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 pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
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marketingului, crearea materialului publicitar,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, dezvoltare de
concepte de marketing, dezvoltare de campanii
promoționale, concepere de material publicitar,
concepere de logouri publicitare, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, estimări
pentru marketing, 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 evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing în afaceri, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații privind marketingul, furnizare de
informații privind publicitatea, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de servicii
publicitare, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
întocmire de planuri de marketing, întocmire
de rapoarte de marketing, întocmire de
reclame, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing folosind influenceri,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing
utilizând factori de influență, marketing în
cadrul publicării de software, negociere de
contracte de publicitate, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, 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, 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 anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
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 material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse prin influeceri, 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 pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web.

───────
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(210) M 2022 03541
(151) 20/05/2022
(732) SILVIU-BOGDAN GHITA, SOS.

ALEXANDRIEI, NR. 243, JUDE;
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOP MOTORSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.11.03;
26.11.06; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(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, materiale înregistrate, baze de
date computerizate, conținut media, software,
aplicații software, aparate de testare a
transmisiilor vehiculelor, aparate de testare
a frânelor vehiculelor, costume rezistente la
foc pentru curse de mașini pentru siguranță,
senzori folosiți la controlul motoarelor, senzori
electronici de control pentru motoare, sisteme
de control pentru condusul autonom destinate
vehiculelor, software de calculator pentru

aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software de calculator pentru acționarea de
vehicule, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, programe de calculator pentru conducerea
asistată a vehiculelor, conectori multimedia
pentru vehicule, sisteme de siguranță electronice
integrate pentru vehicule terestre, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive automate de control al direcției
pentru vehicule, sisteme computerizate de
analiză a motoarelor de vehicule, aparate și
instrumente pentru controlul vitezei vehiculelor,
software de inteligență artificială pentru vehicule,
cipuri (circuite integrate), module cu cipuri
multiple, cipuri electronice, componente electrice
și electronice, circuite electrice și circuite
imprimate, etichete cu cipuri rfid integrate,
costume de protecție (pentru prevenirea
accidentelor sau lezionării), căști de protecție,
căști de protecție pentru șoferii, interfețe
(informatică), software pentru livrare de conținut
fără fir.
12. Părți și accesorii pentru vehicule, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, amortizoare
de suspensie pentru autovehicule, amortizoare
de suspensie pentru vehicule, amortizoare de
torsiune pentru vehicule, amortizoare de șoc
hidraulice rotative pentru vehicule, amortizoare
pentru vehicule, bucșe pentru vehicule, cabluri
de frână pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule, cilindri de amortizare (componente
ale vehiculelor), componente de frânare pentru
vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, circuite hidraulice pentru vehicule,
coloane de direcție pentru vehicule, coloane
de suspensie (componente ale vehiculelor),
conducte de combustibil pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, deflectoare
de aer pentru vehicule, deflectoare de vânt
pentru vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive combinate cu arcuri și amortizoare
de șocuri pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, etriere de frână pentru
vehicule, extensii pentru pasajul roții, frâne
pentru vehicule, huse adaptate pentru vehicule,
volane, tetiere pentru vehicule, tapițerie pentru
automobile, tablouri de bord, sisteme de frânare
pentru vehicule și piese pentru acestea, sisteme
hidraulice de comandă pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule, structuri monococă pentru
vehicule, scaune de vehicule, sisteme de
control al tracțiunii pentru vehicule, sisteme de
control al stabilității pentru vehicule, scaune

(591) Culori revendicate: abastru, gri, negru,
alb
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sport pentru automobile, roți și pneuri și
șenile pentru vehicule, șasiuri pentru vehicule,
protecții împotriva zgârieturilor pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, protecții laterale pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), părți și accesorii pentru
vehicule terestre, piese de caroserie pentru
vehicule, plăcuțe de frână pentru vehicule,
învelișuri aerodinamice pentru vehicule, motoare
pentru mașini de curse, mașini de curse,
turbine pentru vehicule terestre, motoare pentru
automobile, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre, șasiuri pentru vehicule, roți
de vehicul, bare de protecție pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, piese de caroserie pentru vehicule,
panouri interioare pentru vehicule, caroserii
pentru autovehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, dispozitive de vehicule pentru
imobilizarea capului, grilaje de radiator pentru
vehicule, roți de vehicule.
37. Servicii de vopsire, interioară şi exterioară,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial
distruse, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, reşaparea 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, spălare, curăţarea
geamurilor, servicii de electricieni, incarcarea
masinilor electrice, reparații de automobile,
servicii de recondiționare automobile, montare
geamuri pentru autovehicule., servicii oferite
de stații service pentru întreținerea vehiculelor,
servicii oferite de stații service pentru repararea
vehiculelor, întreținere, service, tuning și
reparare de motoare și electromotoare, montare
personalizată de componente exterioare,
interioare și mecanice pentru vehicule (tuning),
tuning pentru caroserii de automobile, tuning
pentru motoarele vehiculelor cu motor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de dispozitive de
securitate pentru vehicule, reparații și întreținere
de automobile, vopsirea vehiculelor.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, finisaje acrilice
pentru vehicule, fabricare de automobile pentru
terți, servicii de matrițare pentru componente de
automobile, asamblare la comandă de caroserii

și șasiuri de automobile pentru alte persoane,
fabricare la comandă de huse pentru automobile,
gravarea, pe geamurile automobilelor, a unei
secvențe de numere de identificare ce pot fi
urmărite, astfel încât să se poată identifica
un anumit automobil recuperat după ce a fost
furat, personalizare de autovehicule, tratarea
pieselor metalice pentru prevenirea coroziunii,
prelucrare de piese pentru alte persoane (servicii
de prelucrare mecanică).
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii de
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, dezvoltare
software, programare și implementare, testare
de vehicule, proiectare de mașini de curse,
inspecția automobilelor terestre (verificarea
stării tehnice pentru circulația pe drumurile
publice), inspecții tehnice de automobile,
servicii cercetare și dezvoltare în domeniul
anvelopelor de automobile, servicii de proiectare
pentru componente de autovehicule, servicii
de design textil pentru amenajări interioare
de autovehicule, dezvoltare de vehicule,
testarea de vehicule, servicii de design de
vehicule, proiectare de vehicule și de piese
și componente pentru vehicule, proiectare
(design) de motoare cu combustie internă pentru
vehicule terestre, dezvoltare de produse pentru
construirea vehiculelor și a caroseriilor pentru
vehicule, software ca serviciu (saas), proiectare
personalizată de software, inginerie, servicii
de teste de inginerie, creare și dezvoltare de
software în domeniul aplicațiilor mobile.

───────
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(210) M 2022 03542
(151) 20/05/2022
(732) SC N.S. & SONS GLOBAL

INVESTMENTS SA, STR.
NICOLAE GRIGORESCU, NR. 19
A, CORP C2, PARTER, CAM. 2,
JUDEȚ ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR, NR. 5, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

CANTEMIR 14

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 24.09.05;
27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.07

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03545
(151) 21/05/2022
(732) SC PASTA NOSTRA SRL,

STR.ALEXANDRU CEL BUN,
NR.11, BL.E27, SC.C, AP.2,
JUDEȘ BRAȘOV, BAȘOV, 500260,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Boutique Della Pasta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.10;
26.11.12; 05.07.03

(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.
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2022 03546
(151) 22/05/2022
(732) THOUSAND SMILES SRL,

STR.ARIADNA, NR 34, AP 2,
JUDEȚ TIMIȘ, DUMBRAVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Podoabele Mele
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Pietre pretioase, perle, metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, bijuterii, instrumente
pentru masurarea timpului, alte articole din
metale pretioase si pietre pretioase si imitatii ale

(591) Culori revendicate: galben, bordo, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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acestora și anume: statuete și figurine, din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, monede și jetoane, obiecte de artă
din metale prețioase, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, casete pentru bijuterii
şi casete pentru ceasuri, elemente componente
pentru bijuterii, de exemplu cleme si margele
pentru bijuterii, zale pentru lant, inchizatori de
argint, elemente de legatura bijuterii argint etc.

───────

(210) M 2022 03550
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FRY Dog

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

30. Hot dog (sandvișuri).
───────

(210) M 2022 03552
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FryMayo

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

30. Sosuri pe bază de maioneză.
───────

(210) M 2022 03554
(151) 23/05/2022
(732) RAZVAN CONSTANTIN NICOV,

STR. DIANA NR. 9, SC. B, AP. 10,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300577,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

IMPLANT PENTRU REFUZ

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

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

───────

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor şi anume: servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
servicii de vânzare prin licitatie publica, închiriere
de automate de vânzare, servicii de brokeraj,
servicii de contact ale companiilor, servicii
colective de cumpărare, servicii comerciale
de evaluare, intermedierea de acorduri privind
concurența, furnizori de servicii comerciale,
servicii de import și de export, servicii de mediere
și negociere, servicii de comandă, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți, servicii de abonament.
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(210) M 2022 03556
(151) 23/05/2022
(732) DUMITRU-LAURENȚIU NEGREI,

ȘOS. PANTELIMON NR. 225,
BL. 66, SC. 4, ET. 10, AP. 169,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
GEORGIAN-LIVIU UNGUREAN,
ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 64-88, BL.
P7, SC. 2, ET. 2, AP. 54, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PELUZA NORD
RAPID BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.08; 26.11.07;
29.01.13; 26.01.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizarea galeriei la evenimente
sportive și culturale, divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, coordonare galeriei la evenimentele
sportive, organizarea și coordonarea suporterilor
la evenimente sportive, furnizarea de informații
legate de evenimente sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, coordonare
de evenimente sportive în direct, organizarea
galeriei pentru meciuri, organizarea galeriei

la evenimentele sportive, servicii privind
organizarea galeriei la evenimente sportive,
închiriere de terenuri pentru sport.

───────

(210) M 2022 03558
(151) 23/05/2022
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII, NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGNESTRESS Noapte buna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

(591) Culori revendicate: vișiniu, negru, alb,
gri
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tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție

și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
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și antioxidanți (exceptand transportul acestora)
și permițând clienților să le vadă și să le cumpere.

───────

(210) M 2022 03559
(151) 23/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGNESTRESS
Noapte buna Spray

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

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

paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
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tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție

și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
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și antioxidanți (exceptand transportul acestora)
și permițând clienților să le vadă și să le cumpere.

───────

(210) M 2022 03560
(151) 23/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

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

(540)

MAGNESTRESS Complex
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale,  ierburi  și  rădăcini  medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
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10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție

și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.

de cap, seruri, 

ăb

supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru sl it, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
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și antioxidanți (exceptand transportul acestora)
si permitand clientilor sa le vada si sa le cumpere.

───────

(210) M 2022 03561
(151) 23/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

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

(540)

De la mic la mare, din
cap până în picioare !

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

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

paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
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tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție

și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
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cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptand transportul acestora)
si permitand clientilor sa le vada si sa le cumpere.

───────

(210) M 2022 03563
(151) 23/05/2022
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUDETUL
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

APUS

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

33. Vin.
───────

(210) M 2022 03566
(151) 23/05/2022
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

DIO MED

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

5. Suplimente alimentare, de uz medical.
───────

uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor

32. Bere și bere fără alcool, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, bere și
produse de bere.
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(210) M 2022 03570
(151) 23/05/2022
(732) ASOCIATIA UNIUNEA

NAȚIONALĂ A ARTIȘTILOR
DIN ROMÂNIA - UNART, CALEA
DOROBANȚILOR NR. 54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNART UNIUNEA NAȚIONALĂ
A ARTIȘTILOR DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.12; 04.05.21

clase:
36. Managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, colectare de
fonduri.

───────

(210) M 2022 03572
(151) 23/05/2022
(732) CRISTIAN FÖLDES, STR.

CULTURII NR. 1, AP. 1, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

GRAMM YOUR
TRUSTED FRIEND

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 18.05.06; 27.05.01; 27.05.17

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

5. Dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, substanțe radiologice de
contrast de uz medical.
9. Software de calculator în legătură cu
domeniul medical, software sub formă
de dispozitiv medical (samd) descărcabil,
software de calculator folosit la sistemele
de asistență pentru luarea de decizii
medicale, aparate electronice pentru testarea
sterilității echipamentelor medicale, cântare
de uz medical, microscoape de uz medical,
simulatoare medicale (dispozitive de instruire).
10. Aparate și instrumente urologice, aparate
și instrumente medicale, aparate și instrumente
stomatologice, aparate și instrumente
utilizate în chirurgia piciorului, aparate și
instrumente medicale legate de reactivitatea
neurovegetativă, aparate și instrumente utilizate
în terapia cu radioizotopi, aparate și instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente chirurgicale
de uz medical, aparate și instrumente
chirurgicale de uz dentar, aparate de
polimerizare de uz stomatologic, aparate
de aspirare pentru uz stomatologic, aparate

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
             #5c0000)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
albastru, roz, negru
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de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparate
de investigații medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, rame pentru filme radiologice pentru
uz medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate de
imagistică medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale pentru neurografie, aparatură medicală
pentru urologie, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate medicale
pentru calmarea durerii, aparate medicale
pentru dializa renală, aparate medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparate optice pentru
endoscopia medicală, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate medicale pentru
cateterismul uretral, electrozi folosiți cu aparate
medicale, aparatură electronică pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză pentru
uz medical, aparate cromatografice pentru uz
medical, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparatură electronică pentru uz
medical, aparate de cromatografie pentru uz
medical, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, aparate de detectare de uz medical,
aparate de telemetrie de uz medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate medicale
pentru afișarea datelor tomografice, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
aparat pentru monitorizarea sângelui (de uz
medical), aparat pentru analizarea gazelor
(de uz medical), aparate de monitorizare
electronice pentru uz medical, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
măsurat temperatura de uz medical, aparate
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru uz
medical), aparate pentru analizarea substanțelor
(de uz medical), aparate de diagnostic imagistic
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, de uz medical, aparate pentru analiza
sângelui (de uz medical), aparate pentru testare
genetică de uz medical, aparate pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparate pentru

analizele de sânge (de uz medical), aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparate de măsurat pentru diagnosticare de
uz medical, aparate de cromatografie de
gaze, de uz medical, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate de
diagnostic medical pentru testarea pentru
virusuri, aparate medicale pentru măsurarea
concentrației oxigenului din sânge, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz
medical, aparate pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparate de
testare sensibile la temperatură, pentru uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
utilizate pentru diagnostic, aparate electronice
pentru monitorizarea bătăilor inimii (de uz
medical), aparate pentru analizarea bacteriilor
din mostrele biologice (de uz medical), aparate
de analiză a laptelui matern pentru scopuri
medicale, aparate medicale pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate de
analiză a hidratării pielii pentru uz medical,
aparate de analiză a compoziției corporale
pentru uz medical, aparate pentru examinări
adn și arn de uz medical, aparate de proiecție
din fibră optică, de uz medical, aparate
de testare a funcțiilor pulmonare pentru uz
medical, aparate electronice pentru înregistrarea
ritmului cardiac (de uz medical), aparate
medicale pentru detectarea bioxidului de carbon
în căile respiratorii, aparat pentru analizarea
concentrației de alcool din aerul expirat
(de uz medical), aparate pentru analizarea
concentrației de alcool din fluidele corpului
(de uz medical), aparate cu senzori pentru
monitorizarea semnelor vitale ale pacienților,
de uz medical, aparate de radiocardiografie
pentru uz medical, aparate cu raze x pentru uz
medical, aparate de radioscopie (fluoroscopie)
de uz medical, aparate pentru tomografie
dinamică de uz medical, aparatură de explorare
radioizotopică, pentru uz medical, aparatură
de radioterapie oncologică, pentru uz medical,
aparate de developare pentru plăci radiografice
(de uz medical), aparate cu ultrasunete de uz
medical pentru scanarea corpului, aparate de
spectroscopie cu raze x de uz medical, aparate
de tomografie cu raze x pentru uz medical,
aparate și instalații pentru producerea de raze
x pentru uz medical, salopete pentru asistente
medicale, pantaloni pentru asistente medicale,
halate pentru asistente medicale.
11. Sterilizatoare de uz medical, sterilizatoare
pentru instrumente medicale, autoclave de
sterilizare de uz medical, aparate de sterilizare
pentru uz medical, aparate de dezinfectare de
uz medical, autoclave (altele decât cele de
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uz medical), sterilizatoare (altele decât cele
pentru uz medical), aparate de sterilizare cu
abur, de uz medical, toalete adaptate pentru
pacienți medicali, instalații de sterilizare pentru
instrumente medicale, frigidere, aparate de
răcire și congelatoare pentru depozitare în
scopuri medicale.
16. Pungi de hârtie destinate utilizării în
sterilizarea instrumentelor medicale.
25. Bonete.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
aparatelor și instrumentelor urologice, aparatelor
și instrumentelor medicale, aparatelor și
instrumentelor stomatologice, aparatelor și
instrumentelor utilizate în chirurgia piciorului,
aparatelor și instrumentelor medicale legate
de reactivitatea neurovegetativă, aparatelor și
instrumentelor utilizate în terapia cu radioizotopi,
aparatelor și instrumentelor chirurgicale,
aparatelor și instrumentelor chirurgicale de
uz medical, aparatelor și instrumentelor
chirurgicale de uz dentar, aparatelor de
polimerizare de uz stomatologic, aparatelor
de aspirare pentru uz stomatologic, aparatelor
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparatelor pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparatelor cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparatelor
de investigații medicale radiologice, aparatelor
radiologice de uz medical, casetelor pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casetelor
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
ramelor pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, ramelor pentru filme radiologice
pentru uz medical, ramelor pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casetelor
pentru filme radiologice pentru uz medical,
pulsoximetrelor (aparate medicale), aparatelor
medicale electromagnetice, spirometrelor
(aparate medicale), aparatelor de imagistică
medicală, aparatelor pentru reabilitarea
medicală, aparatelor medicale cu ultrasunete,
aparatelor medicale pentru iradiere, aparatelor
medicale pentru neurografie, aparaturii medicale
pentru urologie, aparaturii pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparaturii medicale
de analiză pentru uz medical, aparatelor
cromatografice pentru uz medical, aparatelor
fiziologice de uz medical, aparatelor medicale
pentru calmarea durerii, aparatelor medicale
pentru dializa renală, aparatelor medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparatelor optice pentru
endoscopia medicală, aparatelor medicale
pentru respirația asistată, aparatelor medicale
pentru cateterismul uretral, electrozilor folosiți cu
aparate medicale, aparaturii electronice pentru
uz medical, aparaturii medicale de analiză

pentru uz medical, aparatelor cromatografice
pentru uz medical, aparatelor optice pentru
endoscopia medicală, aparaturii electronice
pentru uz medical, aparatelor de cromatografie
pentru uz medical, aparatelor de diagnosticare
pentru uz medical, aparatelor de detectare de
uz medical, aparatelor de telemetrie de uz
medical, aparatelor de analiză pentru uz medical,
aparatelor medicale pentru afișarea datelor
tomografice, dispozitivelor pentru măsurarea
pulsului (aparate medicale), aparatului pentru
monitorizarea sângelui (de uz medical),
aparatului pentru analizarea gazelor (de uz
medical), aparatelor de monitorizare electronice
pentru uz medical, aparatelor pentru măsurări
fiziologice, de uz medical, aparatelor de
măsurat temperatura de uz medical, aparatelor
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparatelor pentru analizarea imaginilor (pentru
uz medical), aparatelor pentru analizarea
substanțelor (de uz medical), aparatelor de
diagnostic imagistic de uz medical, aparatelor
pentru măsurarea pulsului, de uz medical,
aparatelor pentru analiza sângelui (de uz
medical), aparatelor pentru testare genetică
de uz medical, aparatelor pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparatelor pentru
analizele de sânge (de uz medical), aparatelor
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparatelor de măsurat pentru diagnosticare
de uz medical, aparatelor de cromatografie
de gaze, de uz medical, aparatelor de
diagnosticare cu ultrasunete, de uz medical,
aparatelor de diagnostic medical pentru testarea
pentru virusuri, aparatelor medicale pentru
măsurarea concentrației oxigenului din sânge,
aparaturii de diagnostic cu ultrasunete pentru
uz medical, aparatelor pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparatelor
de testare sensibile la temperatură, pentru
uz medical, aparatelor cu ultrasunete de uz
medical utilizate pentru diagnostic, aparatelor
electronice pentru monitorizarea bătăilor inimii
(de uz medical), aparatelor pentru analizarea
bacteriilor din mostrele biologice (de uz medical),
aparatelor de analiză a laptelui matern pentru
scopuri medicale, aparatelor medicale pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
aparatelor de analiză a hidratării pielii pentru
uz medical, aparatelor de analiză a compoziției
corporale pentru uz medical, aparatelor pentru
examinări adn și arn de uz medical, aparatelor
de proiecție din fibră optică, de uz medical,
aparatelor de testare a funcțiilor pulmonare
pentru uz medical, aparatelor electronice pentru
înregistrarea ritmului cardiac (de uz medical),
aparatelor medicale pentru detectarea bioxidului
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de carbon în căile respiratorii, aparatului
pentru analizarea concentrației de alcool din
aerul expirat (de uz medical), aparatelor
pentru analizarea concentrației de alcool din
fluidele corpului (de uz medical), aparatelor cu
senzori pentru monitorizarea semnelor vitale
ale pacienților, de uz medical, aparatelor de
radiocardiografie pentru uz medical, aparatelor
cu raze x pentru uz medical, aparatelor
de radioscopie (fluoroscopie) de uz medical,
aparatelor pentru tomografie dinamică de uz
medical, aparaturii de explorare radioizotopică,
pentru uz medical, aparaturii de radioterapie
oncologică, pentru uz medical, aparatelor de
developare pentru plăci radiografice (de uz
medical), aparatelor cu ultrasunete de uz
medical pentru scanarea corpului, aparatelor
de spectroscopie cu raze x de uz medical,
aparatelor de tomografie cu raze x pentru uz
medical, aparate și instalații pentru producerea
de raze X, pentru uz medical, software-ului
de calculator în legătură cu domeniul medical,
software-ului sub formă de dispozitiv medical
(samd) descărcabil, software-ului de calculator
folosit la sistemele de asistență pentru luarea de
decizii medicale, aparatelor electronice pentru
testarea sterilității echipamentelor medicale,
cântarelor de uz medical, microscoapelor de uz
medical, simulatoarelor medicale (dispozitivelor
de instruire), sterilizatoarelor de uz medical,
sterilizatoarelor pentru instrumente medicale,
autoclavelor de sterilizare de uz medical,
aparatelor de sterilizare pentru uz medical,
aparatelor de dezinfectare de uz medical,
autoclavelor (altele decât cele de uz medical),
sterilizatoarelor (altele decât cele pentru uz
medical), aparatelor de sterilizare cu abur, de
uz medical, toaletelor adaptate pentru pacienți
medicali, instalațiilor de sterilizare pentru
instrumente medicale, frigiderelor, aparatelor
de răcire și congelatoarelor pentru depozitare
în scopuri medicale, pungilor de hârtie
destinate utilizării în sterilizarea instrumentelor
medicale, salopetelor pentru asistente medicale,
pantalonilor pentru asistente medicale, halatelor
pentru asistente medicale, bonetelor 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 urologice, aparate și instrumente
medicale, aparate și instrumente stomatologice,
aparate și instrumente utilizate în chirurgia
piciorului, aparate și instrumente medicale legate

de reactivitatea neurovegetativă, aparate și
instrumente utilizate în terapia cu radioizotopi,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate și
instrumente chirurgicale de uz medical, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
de polimerizare de uz stomatologic, aparate
de aspirare pentru uz stomatologic, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparate
de investigații medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, rame pentru filme radiologice pentru
uz medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate de
imagistică medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale pentru neurografie, aparatură medicală
pentru urologie, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate medicale
pentru calmarea durerii, aparate medicale
pentru dializa renală, aparate medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparate optice pentru
endoscopia medicală, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate medicale pentru
cateterismul uretral, electrozi folosiți cu aparate
medicale, aparatură electronică pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză pentru
uz medical, aparate cromatografice pentru uz
medical, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparatură electronică pentru uz
medical, aparate de cromatografie pentru uz
medical, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, aparate de detectare de uz medical,
aparate de telemetrie de uz medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate medicale
pentru afișarea datelor tomografice, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
aparat pentru monitorizarea sângelui (de uz
medical), aparat pentru analizarea gazelor
(de uz medical), aparate de monitorizare
electronice pentru uz medical, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
măsurat temperatura de uz medical, aparate
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru uz
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medical), aparate pentru analizarea substanțelor
(de uz medical), aparate de diagnostic imagistic
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, de uz medical, aparate pentru analiza
sângelui (de uz medical), aparate pentru testare
genetică de uz medical, aparate pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparate pentru
analizele de sânge (de uz medical), aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparate de măsurat pentru diagnosticare de
uz medical, aparate de cromatografie de
gaze, de uz medical, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate de
diagnostic medical pentru testarea pentru
virusuri, aparate medicale pentru măsurarea
concentrației oxigenului din sânge, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz
medical, aparate pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparate de
testare sensibile la temperatură, pentru uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
utilizate pentru diagnostic, aparate electronice
pentru monitorizarea bătăilor inimii (de uz
medical), aparate pentru analizarea bacteriilor
din mostrele biologice (de uz medical), aparate
de analiză a laptelui matern pentru scopuri
medicale, aparate medicale pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate de
analiză a hidratării pielii pentru uz medical,
aparate de analiză a compoziției corporale
pentru uz medical, aparate pentru examinări
adn și arn de uz medical, aparate de proiecție
din fibră optică, de uz medical, aparate
de testare a funcțiilor pulmonare pentru uz
medical, aparate electronice pentru înregistrarea
ritmului cardiac (de uz medical), aparate
medicale pentru detectarea bioxidului de carbon
în căile respiratorii, aparat pentru analizarea
concentrației de alcool din aerul expirat
(de uz medical), aparate pentru analizarea
concentrației de alcool din fluidele corpului
(de uz medical), aparate cu senzori pentru
monitorizarea semnelor vitale ale pacienților,
de uz medical, aparate de radiocardiografie
pentru uz medical, aparate cu raze x pentru uz
medical, aparate de radioscopie (fluoroscopie)
de uz medical, aparate pentru tomografie
dinamică de uz medical, aparatură de explorare
radioizotopică, pentru uz medical, aparatură
de radioterapie oncologică, pentru uz medical,
aparate de developare pentru plăci radiografice
(de uz medical), aparate cu ultrasunete de
uz medical pentru scanarea corpului, aparate
de spectroscopie cu raze x de uz medical,
aparate de tomografie cu raze x pentru uz
medical, aparate și instalații pentru producerea
de raze x pentru uz medical, software de

calculator în legătură cu domeniul medical,
software sub formă de dispozitiv medical
(samd) descărcabil, software de calculator folosit
la sistemele de asistență pentru luarea de
decizii medicale, aparate electronice pentru
testarea sterilității echipamentelor medicale,
cântare de uz medical, microscoape de
uz medical, simulatoare medicale (dispozitive
de instruire), sterilizatoare de uz medical,
sterilizatoare pentru instrumente medicale,
autoclave de sterilizare de uz medical, aparate
de sterilizare pentru uz medical, aparate de
dezinfectare de uz medical, autoclave (altele
decât cele de uz medical), sterilizatoare
(altele decât cele pentru uz medical), aparate
de sterilizare cu abur, de uz medical,
toalete adaptate pentru pacienți medicali,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, frigidere, aparate de răcire și
congelatoare pentru depozitare în scopuri
medicale, pungi de hârtie destinate utilizării în
sterilizarea instrumentelor medicale, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, bonete, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la aparate și
instrumente urologice, aparate și instrumente
medicale, aparate și instrumente stomatologice,
aparate și instrumente utilizate în chirurgia
piciorului, aparate și instrumente medicale legate
de reactivitatea neurovegetativă, aparate și
instrumente utilizate în terapia cu radioizotopi,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate și
instrumente chirurgicale de uz medical, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
de polimerizare de uz stomatologic, aparate
de aspirare pentru uz stomatologic, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparate
de investigații medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, rame pentru filme radiologice pentru
uz medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate de
imagistică medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale pentru neurografie, aparatură medicală
pentru urologie, aparatură pentru diagnosticare
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medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate medicale
pentru calmarea durerii, aparate medicale
pentru dializa renală, aparate medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparate optice pentru
endoscopia medicală, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate medicale pentru
cateterismul uretral, electrozi folosiți cu aparate
medicale, aparatură electronică pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză pentru
uz medical, aparate cromatografice pentru uz
medical, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparatură electronică pentru uz
medical, aparate de cromatografie pentru uz
medical, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, aparate de detectare de uz medical,
aparate de telemetrie de uz medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate medicale
pentru afișarea datelor tomografice, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
aparat pentru monitorizarea sângelui (de uz
medical), aparat pentru analizarea gazelor
(de uz medical), aparate de monitorizare
electronice pentru uz medical, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
măsurat temperatura de uz medical, aparate
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru uz
medical), aparate pentru analizarea substanțelor
(de uz medical), aparate de diagnostic imagistic
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, de uz medical, aparate pentru analiza
sângelui (de uz medical), aparate pentru testare
genetică de uz medical, aparate pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparate pentru
analizele de sânge (de uz medical), aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparate de măsurat pentru diagnosticare de
uz medical, aparate de cromatografie de
gaze, de uz medical, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate de
diagnostic medical pentru testarea pentru
virusuri, aparate medicale pentru măsurarea
concentrației oxigenului din sânge, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz
medical, aparate pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparate de
testare sensibile la temperatură, pentru uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
utilizate pentru diagnostic, aparate electronice
pentru monitorizarea bătăilor inimii (de uz
medical), aparate pentru analizarea bacteriilor
din mostrele biologice (de uz medical), aparate
de analiză a laptelui matern pentru scopuri
medicale, aparate medicale pentru măsurarea

nivelului de glucoză din sânge, aparate de
analiză a hidratării pielii pentru uz medical,
aparate de analiză a compoziției corporale
pentru uz medical, aparate pentru examinări
adn și arn de uz medical, aparate de proiecție
din fibră optică, de uz medical, aparate
de testare a funcțiilor pulmonare pentru uz
medical, aparate electronice pentru înregistrarea
ritmului cardiac (de uz medical), aparate
medicale pentru detectarea bioxidului de carbon
în căile respiratorii, aparat pentru analizarea
concentrației de alcool din aerul expirat
(de uz medical), aparate pentru analizarea
concentrației de alcool din fluidele corpului
(de uz medical), aparate cu senzori pentru
monitorizarea semnelor vitale ale pacienților,
de uz medical, aparate de radiocardiografie
pentru uz medical, aparate cu raze x pentru uz
medical, aparate de radioscopie (fluoroscopie)
de uz medical, aparate pentru tomografie
dinamică de uz medical, aparatură de explorare
radioizotopică, pentru uz medical, aparatură
de radioterapie oncologică, pentru uz medical,
aparate de developare pentru plăci radiografice
(de uz medical), aparate cu ultrasunete de
uz medical pentru scanarea corpului, aparate
de spectroscopie cu raze x de uz medical,
aparate de tomografie cu raze x pentru uz
medical, aparate și instalații pentru producerea
de raze x pentru uz medical, software de
calculator în legătură cu domeniul medical,
software sub formă de dispozitiv medical (samd)
descărcabil, software de calculator folosit la
sistemele de asistență pentru luarea de decizii
medicale, aparate electronice pentru testarea
sterilității echipamentelor medicale, cântare
de uz medical, microscoape de uz medical,
simulatoare medicale (dispozitive de instruire),
sterilizatoare de uz medical, sterilizatoare
pentru instrumente medicale, autoclave de
sterilizare de uz medical, aparate de sterilizare
pentru uz medical, aparate de dezinfectare
de uz medical, autoclave (altele decât cele
de uz medical), sterilizatoare (altele decât
cele pentru uz medical), aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, toalete adaptate
pentru pacienți medicali, instalații de sterilizare
pentru instrumente medicale, frigidere, aparate
de răcire și congelatoare pentru depozitare
în scopuri medicale, pungi de hârtie
destinate utilizării în sterilizarea instrumentelor
medicale, salopete pentru asistente medicale,
pantaloni pentru asistente medicale, halate
pentru asistente medicale, bonete, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la aparate
și instrumente urologice, aparate și instrumente
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medicale, aparate și instrumente stomatologice,
aparate și instrumente utilizate în chirurgia
piciorului, aparate și instrumente medicale legate
de reactivitatea neurovegetativă, aparate și
instrumente utilizate în terapia cu radioizotopi,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate și
instrumente chirurgicale de uz medical, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
de polimerizare de uz stomatologic, aparate
de aspirare pentru uz stomatologic, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparate
de investigații medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, rame pentru filme radiologice pentru
uz medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate de
imagistică medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale pentru neurografie, aparatură medicală
pentru urologie, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate medicale
pentru calmarea durerii, aparate medicale
pentru dializa renală, aparate medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparate optice pentru
endoscopia medicală, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate medicale pentru
cateterismul uretral, electrozi folosiți cu aparate
medicale, aparatură electronică pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză pentru
uz medical, aparate cromatografice pentru uz
medical, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparatură electronică pentru uz
medical, aparate de cromatografie pentru uz
medical, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, aparate de detectare de uz medical,
aparate de telemetrie de uz medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate medicale
pentru afișarea datelor tomografice, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
aparat pentru monitorizarea sângelui (de uz
medical), aparat pentru analizarea gazelor
(de uz medical), aparate de monitorizare
electronice pentru uz medical, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de

măsurat temperatura de uz medical, aparate
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru uz
medical), aparate pentru analizarea substanțelor
(de uz medical), aparate de diagnostic imagistic
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, de uz medical, aparate pentru analiza
sângelui (de uz medical), aparate pentru testare
genetică de uz medical, aparate pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparate pentru
analizele de sânge (de uz medical), aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparate de măsurat pentru diagnosticare de
uz medical, aparate de cromatografie de
gaze, de uz medical, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate de
diagnostic medical pentru testarea pentru
virusuri, aparate medicale pentru măsurarea
concentrației oxigenului din sânge, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz
medical, aparate pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparate de
testare sensibile la temperatură, pentru uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
utilizate pentru diagnostic, aparate electronice
pentru monitorizarea bătăilor inimii (de uz
medical), aparate pentru analizarea bacteriilor
din mostrele biologice (de uz medical), aparate
de analiză a laptelui matern pentru scopuri
medicale, aparate medicale pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate de
analiză a hidratării pielii pentru uz medical,
aparate de analiză a compoziției corporale
pentru uz medical, aparate pentru examinări
adn și arn de uz medical, aparate de proiecție
din fibră optică, de uz medical, aparate
de testare a funcțiilor pulmonare pentru uz
medical, aparate electronice pentru înregistrarea
ritmului cardiac (de uz medical), aparate
medicale pentru detectarea bioxidului de carbon
în căile respiratorii, aparat pentru analizarea
concentrației de alcool din aerul expirat
(de uz medical), aparate pentru analizarea
concentrației de alcool din fluidele corpului
(de uz medical), aparate cu senzori pentru
monitorizarea semnelor vitale ale pacienților,
de uz medical, aparate de radiocardiografie
pentru uz medical, aparate cu raze x pentru uz
medical, aparate de radioscopie (fluoroscopie)
de uz medical, aparate pentru tomografie
dinamică de uz medical, aparatură de explorare
radioizotopică, pentru uz medical, aparatură
de radioterapie oncologică, pentru uz medical,
aparate de developare pentru plăci radiografice
(de uz medical), aparate cu ultrasunete de
uz medical pentru scanarea corpului, aparate
de spectroscopie cu raze x de uz medical,
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aparate de tomografie cu raze x pentru uz
medical, raze x (aparate și instalații pentru
producerea de - pentru uz medical), software
de calculator în legătură cu domeniul medical,
software sub formă de dispozitiv medical
(samd) descărcabil, software de calculator folosit
la sistemele de asistență pentru luarea de
decizii medicale, aparate electronice pentru
testarea sterilității echipamentelor medicale,
cântare de uz medical, microscoape de
uz medical, simulatoare medicale (dispozitive
de instruire), sterilizatoare de uz medical,
sterilizatoare pentru instrumente medicale,
autoclave de sterilizare de uz medical, aparate
de sterilizare pentru uz medical, aparate de
dezinfectare de uz medical, autoclave (altele
decât cele de uz medical), sterilizatoare (altele
decât cele pentru uz medical), aparate de
sterilizare cu abur, de uz medical, toalete
adaptate pentru pacienți medicali, instalații
de sterilizare pentru instrumente medicale,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, pungi
de hârtie destinate utilizării în sterilizarea
instrumentelor medicale, salopete pentru
asistente medicale, pantaloni pentru asistente
medicale, halate pentru asistente medicale,
bonete, reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu aparate și instrumente
urologice, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente stomatologice, aparate
și instrumente utilizate în chirurgia piciorului,
aparate și instrumente medicale legate
de reactivitatea neurovegetativă, aparate și
instrumente utilizate în terapia cu radioizotopi,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate și
instrumente chirurgicale de uz medical, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
de polimerizare de uz stomatologic, aparate
de aspirare pentru uz stomatologic, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparate
de investigații medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, rame pentru filme radiologice pentru
uz medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate de
imagistică medicală, aparate pentru reabilitarea

medicală, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale pentru neurografie, aparatură medicală
pentru urologie, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate medicale
pentru calmarea durerii, aparate medicale
pentru dializa renală, aparate medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparate optice pentru
endoscopia medicală, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate medicale pentru
cateterismul uretral, electrozi folosiți cu aparate
medicale, aparatură electronică pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză pentru
uz medical, aparate cromatografice pentru uz
medical, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparatură electronică pentru uz
medical, aparate de cromatografie pentru uz
medical, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, aparate de detectare de uz medical,
aparate de telemetrie de uz medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate medicale
pentru afișarea datelor tomografice, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
aparat pentru monitorizarea sângelui (de uz
medical), aparat pentru analizarea gazelor
(de uz medical), aparate de monitorizare
electronice pentru uz medical, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
măsurat temperatura de uz medical, aparate
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru uz
medical), aparate pentru analizarea substanțelor
(de uz medical), aparate de diagnostic imagistic
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, de uz medical, aparate pentru analiza
sângelui (de uz medical), aparate pentru testare
genetică de uz medical, aparate pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparate pentru
analizele de sânge (de uz medical), aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparate de măsurat pentru diagnosticare de
uz medical, aparate de cromatografie de
gaze, de uz medical, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate de
diagnostic medical pentru testarea pentru
virusuri, aparate medicale pentru măsurarea
concentrației oxigenului din sânge, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz
medical, aparate pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparate de
testare sensibile la temperatură, pentru uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
utilizate pentru diagnostic, aparate electronice
pentru monitorizarea bătăilor inimii (de uz
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medical), aparate pentru analizarea bacteriilor
din mostrele biologice (de uz medical), aparate
de analiză a laptelui matern pentru scopuri
medicale, aparate medicale pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate de
analiză a hidratării pielii pentru uz medical,
aparate de analiză a compoziției corporale
pentru uz medical, aparate pentru examinări
adn și arn de uz medical, aparate de proiecție
din fibră optică, de uz medical, aparate
de testare a funcțiilor pulmonare pentru uz
medical, aparate electronice pentru înregistrarea
ritmului cardiac (de uz medical), aparate
medicale pentru detectarea bioxidului de carbon
în căile respiratorii, aparat pentru analizarea
concentrației de alcool din aerul expirat
(de uz medical), aparate pentru analizarea
concentrației de alcool din fluidele corpului
(de uz medical), aparate cu senzori pentru
monitorizarea semnelor vitale ale pacienților,
de uz medical, aparate de radiocardiografie
pentru uz medical, aparate cu raze x
pentru uz medical, aparate de radioscopie
(fluoroscopie) de uz medical, aparate pentru
tomografie dinamică de uz medical, aparatură
de explorare radioizotopică, pentru uz medical,
aparatură de radioterapie oncologică, pentru
uz medical, aparate de developare pentru
plăci radiografice (de uz medical), aparate cu
ultrasunete de uz medical pentru scanarea
corpului, aparate de spectroscopie cu raze
x de uz medical, aparate de tomografie
cu raze x pentru uz medical, software de
calculator în legătură cu domeniul medical,
software sub formă de dispozitiv medical (samd)
descărcabil, software de calculator folosit la
sistemele de asistență pentru luarea de decizii
medicale, aparate electronice pentru testarea
sterilității echipamentelor medicale, cântare
de uz medical, microscoape de uz medical,
simulatoare medicale (dispozitive de instruire),
sterilizatoare de uz medical, sterilizatoare pentru
instrumente medicale, autoclave de sterilizare
de uz medical, aparate de sterilizare pentru
uz medical, aparate de dezinfectare de uz
medical, autoclave (altele decât cele de
uz medical), sterilizatoare (altele decât cele
pentru uz medical), aparate de sterilizare cu
abur, de uz medical, toalete adaptate pentru
pacienți medicali, instalații de sterilizare pentru
instrumente medicale, frigidere, aparate de
răcire și congelatoare pentru depozitare în
scopuri medicale, pungi de hârtie destinate
utilizării în sterilizarea instrumentelor medicale,
salopete pentru asistente medicale, pantaloni
pentru asistente medicale, halate pentru
asistente medicale, bonete, informatii despre

vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la aparate și instrumente
urologice, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente stomatologice, aparate
și instrumente utilizate în chirurgia piciorului,
aparate și instrumente medicale legate
de reactivitatea neurovegetativă, aparate și
instrumente utilizate în terapia cu radioizotopi,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate și
instrumente chirurgicale de uz medical, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
de polimerizare de uz stomatologic, aparate
de aspirare pentru uz stomatologic, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparate
de investigații medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, rame pentru filme radiologice pentru
uz medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate de
imagistică medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale pentru neurografie, aparatură medicală
pentru urologie, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate medicale
pentru calmarea durerii, aparate medicale
pentru dializa renală, aparate medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparate optice pentru
endoscopia medicală, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate medicale pentru
cateterismul uretral, electrozi folosiți cu aparate
medicale, aparatură electronică pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză pentru
uz medical, aparate cromatografice pentru uz
medical, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparatură electronică pentru uz
medical, aparate de cromatografie pentru uz
medical, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, aparate de detectare de uz medical,
aparate de telemetrie de uz medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate medicale
pentru afișarea datelor tomografice, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
aparat pentru monitorizarea sângelui (de uz
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medical), aparat pentru analizarea gazelor
(de uz medical), aparate de monitorizare
electronice pentru uz medical, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
măsurat temperatura de uz medical, aparate
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru uz
medical), aparate pentru analizarea substanțelor
(de uz medical), aparate de diagnostic imagistic
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, de uz medical, aparate pentru analiza
sângelui (de uz medical), aparate pentru testare
genetică de uz medical, aparate pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparate pentru
analizele de sânge (de uz medical), aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparate de măsurat pentru diagnosticare de
uz medical, aparate de cromatografie de
gaze, de uz medical, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate de
diagnostic medical pentru testarea pentru
virusuri, aparate medicale pentru măsurarea
concentrației oxigenului din sânge, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz
medical, aparate pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparate de
testare sensibile la temperatură, pentru uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
utilizate pentru diagnostic, aparate electronice
pentru monitorizarea bătăilor inimii (de uz
medical), aparate pentru analizarea bacteriilor
din mostrele biologice (de uz medical), aparate
de analiză a laptelui matern pentru scopuri
medicale, aparate medicale pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate de
analiză a hidratării pielii pentru uz medical,
aparate de analiză a compoziției corporale
pentru uz medical, aparate pentru examinări
adn și arn de uz medical, aparate de proiecție
din fibră optică, de uz medical, aparate
de testare a funcțiilor pulmonare pentru uz
medical, aparate electronice pentru înregistrarea
ritmului cardiac (de uz medical), aparate
medicale pentru detectarea bioxidului de carbon
în căile respiratorii, aparat pentru analizarea
concentrației de alcool din aerul expirat
(de uz medical), aparate pentru analizarea
concentrației de alcool din fluidele corpului
(de uz medical), aparate cu senzori pentru
monitorizarea semnelor vitale ale pacienților,
de uz medical, aparate de radiocardiografie
pentru uz medical, aparate cu raze x
pentru uz medical, aparate de radioscopie
(fluoroscopie) de uz medical, aparate pentru
tomografie dinamică de uz medical, aparatură
de explorare radioizotopică, pentru uz medical,
aparatură de radioterapie oncologică, pentru

uz medical, aparate de developare pentru
plăci radiografice (de uz medical), aparate cu
ultrasunete de uz medical pentru scanarea
corpului, aparate de spectroscopie cu raze
x de uz medical, aparate de tomografie
cu raze x pentru uz medical, software de
calculator în legătură cu domeniul medical,
software sub formă de dispozitiv medical
(samd) descărcabil, software de calculator folosit
la sistemele de asistență pentru luarea de
decizii medicale, aparate electronice pentru
testarea sterilității echipamentelor medicale,
cântare de uz medical, microscoape de
uz medical, simulatoare medicale (dispozitive
de instruire), sterilizatoare de uz medical,
sterilizatoare pentru instrumente medicale,
autoclave de sterilizare de uz medical, aparate
de sterilizare pentru uz medical, aparate de
dezinfectare de uz medical, autoclave (altele
decât cele de uz medical), sterilizatoare (altele
decât cele pentru uz medical), aparate de
sterilizare cu abur, de uz medical, toalete
adaptate pentru pacienți medicali, instalații
de sterilizare pentru instrumente medicale,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, pungi
de hârtie destinate utilizării în sterilizarea
instrumentelor medicale, salopete pentru
asistente medicale, pantaloni pentru asistente
medicale, halate pentru asistente medicale,
bonete, servicii de informatii comerciale furnizate
online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la aparate și
instrumente urologice, aparate și instrumente
medicale, aparate și instrumente stomatologice,
aparate și instrumente utilizate în chirurgia
piciorului, aparate și instrumente medicale legate
de reactivitatea neurovegetativă, aparate și
instrumente utilizate în terapia cu radioizotopi,
aparate și instrumente chirurgicale, aparate și
instrumente chirurgicale de uz medical, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
de polimerizare de uz stomatologic, aparate
de aspirare pentru uz stomatologic, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic și medical, aparate
de investigații medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
chirurgical, rame pentru filme radiologice pentru
uz medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, pulsoximetre (aparate
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medicale), aparate medicale electromagnetice,
spirometre (aparate medicale), aparate de
imagistică medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale pentru neurografie, aparatură medicală
pentru urologie, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, aparate
cromatografice pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate medicale
pentru calmarea durerii, aparate medicale
pentru dializa renală, aparate medicale pentru
tratarea hiperhidrozei, aparate optice pentru
endoscopia medicală, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate medicale pentru
cateterismul uretral, electrozi folosiți cu aparate
medicale, aparatură electronică pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză pentru
uz medical, aparate cromatografice pentru uz
medical, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparatură electronică pentru uz
medical, aparate de cromatografie pentru uz
medical, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, aparate de detectare de uz medical,
aparate de telemetrie de uz medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate medicale
pentru afișarea datelor tomografice, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
aparat pentru monitorizarea sângelui (de uz
medical), aparat pentru analizarea gazelor
(de uz medical), aparate de monitorizare
electronice pentru uz medical, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
măsurat temperatura de uz medical, aparate
de monitorizare fiziologică, de uz medical,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru uz
medical), aparate pentru analizarea substanțelor
(de uz medical), aparate de diagnostic imagistic
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, de uz medical, aparate pentru analiza
sângelui (de uz medical), aparate pentru testare
genetică de uz medical, aparate pentru citirea
temperaturii, de uz medical, aparate pentru
analizele de sânge (de uz medical), aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz medical,
aparate de măsurat pentru diagnosticare de
uz medical, aparate de cromatografie de
gaze, de uz medical, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate de
diagnostic medical pentru testarea pentru
virusuri, aparate medicale pentru măsurarea
concentrației oxigenului din sânge, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz
medical, aparate pentru efectuarea testelor
de diagnosticare, de uz medical, aparate de
testare sensibile la temperatură, pentru uz

medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
utilizate pentru diagnostic, aparate electronice
pentru monitorizarea bătăilor inimii (de uz
medical), aparate pentru analizarea bacteriilor
din mostrele biologice (de uz medical), aparate
de analiză a laptelui matern pentru scopuri
medicale, aparate medicale pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate de
analiză a hidratării pielii pentru uz medical,
aparate de analiză a compoziției corporale
pentru uz medical, aparate pentru examinări
adn și arn de uz medical, aparate de proiecție
din fibră optică, de uz medical, aparate
de testare a funcțiilor pulmonare pentru uz
medical, aparate electronice pentru înregistrarea
ritmului cardiac (de uz medical), aparate
medicale pentru detectarea bioxidului de carbon
în căile respiratorii, aparat pentru analizarea
concentrației de alcool din aerul expirat
(de uz medical), aparate pentru analizarea
concentrației de alcool din fluidele corpului
(de uz medical), aparate cu senzori pentru
monitorizarea semnelor vitale ale pacienților,
de uz medical, aparate de radiocardiografie
pentru uz medical, aparate cu raze x
pentru uz medical, aparate de radioscopie
(fluoroscopie) de uz medical, aparate pentru
tomografie dinamică de uz medical, aparatură
de explorare radioizotopică, pentru uz medical,
aparatură de radioterapie oncologică, pentru
uz medical, aparate de developare pentru
plăci radiografice (de uz medical), aparate cu
ultrasunete de uz medical pentru scanarea
corpului, aparate de spectroscopie cu raze
x de uz medical, aparate de tomografie
cu raze x pentru uz medical, software de
calculator în legătură cu domeniul medical,
software sub formă de dispozitiv medical (samd)
descărcabil, software de calculator folosit la
sistemele de asistență pentru luarea de decizii
medicale, aparate electronice pentru testarea
sterilității echipamentelor medicale, cântare
de uz medical, microscoape de uz medical,
simulatoare medicale (dispozitive de instruire),
sterilizatoare de uz medical, sterilizatoare pentru
instrumente medicale, autoclave de sterilizare
de uz medical, aparate de sterilizare pentru
uz medical, aparate de dezinfectare de uz
medical, autoclave (altele decât cele de
uz medical), sterilizatoare (altele decât cele
pentru uz medical), aparate de sterilizare cu
abur, de uz medical, toalete adaptate pentru
pacienți medicali, instalații de sterilizare pentru
instrumente medicale, frigidere, aparate de
răcire și congelatoare pentru depozitare în
scopuri medicale, pungi de hârtie destinate
utilizării în sterilizarea instrumentelor medicale,
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salopete pentru asistente medicale, pantaloni
pentru asistente medicale, halate pentru
asistente medicale, bonete, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod.
37. Întreținere de aparate și instrumente
medicale, curățare de instrumente și aparate
chirurgicale, reparații sau întreținere de aparate
și instrumente optice, reparare și întreținere
de instrumente și aparate chirurgicale, reparații
sau întreținere de aparate și instrumente de
testare, reparații sau întreținere de aparate și
instrumente de laborator, reparare și întreținere
de instrumente, aparate și echipamente
medicale, instalare, intretinere si reparatie de
aparate si instrumente medicale, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instrumente de laborator, instalare
de aparate medicale, servicii de reparații de
aparatură medicală, reparații de aparatură și
echipamente medicale, reparații sau întreținere
de aparatură și echipamente medicale, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate medicale.
41. Publicare de publicații medicale, publicare
de texte medicale, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizarea
de simpozioane medicale referitoare la științele
marine, proiectare de filme cinematografice
în scopuri medicale, instruire în domeniul
medical, predare în domeniul medical, instruire
și învățământ medicale, servicii de instruire
în domeniul medical, consiliere în materie
de pregătire medicală, servicii de formare
pentru asistente medicale, servicii de formare
profesională în domeniul medical, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, instruire în domeniul asistenței
medicale și al nutriției, servicii de educație
și instruire referitoare la asistența medicală,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul asistenței medicale, servicii de instruire
în domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, servicii de instruire pentru asistente
medicale care fac vizite la domiciliu.
44. Servicii consultative privind aparate și
instrumente medicale, servicii de furnizare
de aparatură medicală, servicii consultative
privind aparate și instrumente medicale, servicii
de furnizare de aparatură medical, servicii
medicale, stomatologie, servicii de îngrijire
mentală, închirierea echipamentelor medicale,
închiriere de echipament medical și de îngrijire

medicală, nchiriere de echipament pentru uz
medical, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de aparate cu raze x pentru
uz medical, închiriere de aparate și instalații
în domeniul tehnologiei medicale, închiriere de
paturi produse special pentru uz în tratament
medical, închiriere de butelii și recipiente care
conțin gaz de uz medical, furnizare de informații
în materie de închiriere de mașini și aparate
medicale.

───────

(210) M 2022 03574
(151) 23/05/2022
(732) NARCISA-MIRABELA

CHRISTIANSEN, STR. BISTRITEI,
BL. 1HASDEU, ET. 1, AP. 7,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

FEMI.EKO care for you

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 05.05.20

clase:
35. Servicii de comerț online și servicii de
publicitate, marketing și promovare a produselor
ecologice de igienă intimă.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03577
(151) 23/05/2022
(732) DICHELI SERVICES S.R.L, STR.

POPASULUI, NR. 34A, CAMERA
1, JUDETUL 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,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

bucharest bike traffic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 18.01.05

clase:
37. Reparații de biciclete, servicii de reparații
și întreținere de biciclete, furnizare de
informații privind repararea de biciclete,
servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea ambreiajelor, recondiționarea
vehiculelor, reparare de cuplaje pentru vehicule
terestre, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare de sisteme de frânare
pentru vehicule, întreținerea vehiculelor, revizii
generale de vehicule.

───────

(210) M 2022 03578
(151) 23/05/2022
(732) SINO ALLIANCE HONG KONG

INVESTMENT LIMITED, FLAT/RM
A, 19/F, ARTHUR COMM BLDG., 33
ARTHUR ST., YAU MA TEI, HONG
KONG, CHINA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.08

(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, sepci (articole de îmbrăcăminte), 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,
curele (accesorii vestimentare), fuste, trusouri

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2022 03580
(151) 23/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

NOSTALGIA
(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,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte de
flori (parfumuri), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), parfumerie.

───────

(210) M 2022 03581
(151) 23/05/2022
(732) MEDILOGIC CHEMICAL CENTER

SRL, BULEVARDUL DECEBAL 14,
BLOC S6, SCARA 2, AP. 32, ETAJ
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BabyAge
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
instrumente manuale de urgență și salvare,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie.

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, aparate
de fizioterapie, 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,
părți de îmbrăcăminte, 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 03584
(151) 23/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDEȚ TIMIȘ, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CURAPELL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
ingrijirea dintilor, parfumuri, uleiuri esentiale,
uleiuri eterice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru fumigatie (parfumuri),
parfumerie, odorizante.

───────
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(210) M 2022 03585
(151) 23/05/2022
(732) BIOCLINICA SA, BDUL CETATII,

NR. 53B, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25

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

3. Produse cosmetice.
42. Analize chimice, servicii de cercetare și
dezvoltare în domeniul chimiei, consultanță
în domeniul chimiei, servicii ale unui
laborator de cercetări biologice, analize
bacteriologice, consultanță în domeniul
cercetării bacteriologice, cercetare biologică,
cercetare și analiză biologică, cercetare și
dezvoltare științifică, cercetare și dezvoltare
de produse noi pentru terți, servicii
de testare de control al calității pentru
produse, servicii de control al calității pentru
terți, dezvoltare software, programare și
implementare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de analize medicale, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2022 03586
(151) 23/05/2022
(732) CABINET AVOCAT BARBULESCU

IOANA, STR. SABINELOR 70,
APARTAMENT 5, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050854, ROMANIA

(540)

IB LEGAL

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2022 03588
(151) 23/05/2022
(732) TENSA ART DESIGN SA, STR.

PACII, NR. 22, JUDEȚ ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Lensa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse și servicii oftalmologice de toate tipurile
și în special pentru întreținerea, diagnosticarea
și creșterea acuității vizuale și a vederii,
dar și conexe, asociate sau complementare
(exceptând transportul acestora) permițând
clienților sa le vada și sa le cumpere, 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, 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 import-
export, publicitate, marketing și promovare prin
toate mijloacele inclusiv on-line într-o reţea

computerizată, servicii oferite de magazine
online şi lanţuri de magazine, administrare
de afaceri, servicii de reprezentare media şi
relaţii publice, prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online prin websiteuri specializate, asistență în
managementul afacerilor, în afaceri și servicii
administrative, servicii de consultanță în afaceri,
întrebări privind afacerile, servicii de franciză,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, servicii de relații media, servicii de
lobby comercial, publicarea de texte publicitare,
procesarea cuvintelor, servicii de redacție și de
redactare în scopuri publicitare, furnizarea de
informații comerciale, economice si de afaceri,
inclusiv prin intermediul unui site web, servicii
de revista presei in domeniul medical și social,
studii și cercetări de marketing, analize, studii
și cercetări pentru afaceri, intervievare în scopul
cercetării pieței, sondaje de opinie, sondaje
pentru scopuri de afaceri, realizarea de studii de
piață care implică sondaje de opinie, studii de
piață, studii de marketing, studii comerciale și
de afaceri, studii statistice în afaceri, rapoarte
și studii de piață, managementul spitalelor,
administrarea afacerilor pentru spitale și clinici
medicale.
41. Servicii de educație și instruire în domeniul
oftalmologiei, predare cursuri, studii, cercetări și
strategii de protecție în domeniul oftalmologiei,
instruire în tehnici de verificare a sănătății
ochilor, servicii de educație oftalmologică,
realizare de emisiuni de televiziune, de radio,
programe audio/video online sau tv/radio,
producție video, emisiuni de televiziune, toate
acestea online sau offline, furnizarea de
programe tv, nedescărcabile, prin servicii de
transmitere video la cerere (video on demand),
servicii de bibliotecă electronică, organizare și
susținere de cursuri și training-uri, organizare
și susținere de seminarii, workshopuri, ateliere,
clase, conferințe, evenimente publice, gale,
simpozioane, webinarii, traininguri, organizare
de jocuri și concursuri, activități de divertisment,
de relaxare și de petrecere a timpului liber,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
punere în pagină, altele decât în scopuri
publicitare, editare de texte scrise, publicare de
cărți, reviste, ziare, periodice, cataloage, broșuri,
jurnale, ghiduri, sfaturi, 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.
44. Servicii medicale și conexe acestora,
servicii de oftalmologie,servicii de optometrie,
de imagistică optică pentru diagnosticarea
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medicală, servicii de bănci de ochi, servicii
furnizate de spitale și clinici private, servicii
de chirurgie oculară cu laser, furnizarea de
informații medicale, închiriere de echipamente
pentru spital și clinici, servicii de consiliere
medicală, în special în domeniul oftalmologiei,
tratamente medicale prin terapii vizuale, servicii
de diagnosticare și tratare a afecțiunilor
oftalmologice și asociate acestora, prognoze
medicale.
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2022 03589
(151) 23/05/2022
(732) TENSA ART DESIGN SA, STR.

PACII, NR. 22, JUDEȚ ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Lensa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Produse oftalmologice de uz oftalmologic,
preparate oftalmologice, preparate farmaceutice
pentru utilizare în oftalmologie, picături pentru
ochi, picături pentru ochi medicinale, soluţii
sterile pentru scopuri medicale, soluţii pentru

lentile  de  contact, substanțe oftalmologice
topice antiinfecțioase pentru tratarea infecțiilor,
dezinfectante pentru lentile de contact,
tampoane, bandaje, unguente medicinale
pentru ochi, de uz medical, relaxante pentru
mușchii oculari, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor oculare sau a bolilor
oculare, preparate pentru lubrifierea globului
ocular, preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
remedii naturale și farmaceutice.
9. Software de calculator în legătură cu
domeniul medical, software sub formă de
dispozitiv medical ( samd) descărcabil, software
de calculator folosit la sistemele de asitență
pentru luarea unor decizii medicale, hardware
pentru calculator, oculare, instrumente optice
care conțin oculare, produse pentru protecția
ochilor, incluse în această clasă, ochelari,
ochelari corectori, ochelari de soare, lentile de
contact, rame din metal, materiale sintetice sau
din plastic de și pentru ochelari de vedere sau
de soare, șnururi și lănțișoare pentru ochelari,
etuiuri pentru ochelari de soare, braţe pentru
ochelari de soare, lanţuri pentru ochelari şi
pentru ochelari de soare, suporturi de nas pentru
ochelari de soare, ochelari de soare pe bază de
prescripţie, tocuri pentru ochelari de vedere şi de
soare, ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-
on).
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse și servicii oftalmologice de toate tipurile
și în special pentru întreținerea, diagnosticarea
și creșterea acuității vizuale și a vederii, dar și
conexe, asociate sau complementare(exceptând
transportul acestora),permitând clienților să le
vadă și să le cumpere, 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, 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 import-export, publicitate,
marketing și promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
magazine online şi lanţuri de magazine,
administrare de afaceri, servicii de reprezentare
media şi relaţii publice, prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online prin websiteuri specializate,
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asistență în managementul afacerilor, în afaceri
și servicii administrative, servicii de consultanță
în afaceri, întrebări privind afacerile, servicii
de franciză, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, servicii de relații
media, servicii de lobby comercial, publicarea de
texte publicitare, procesarea cuvintelor, servicii
de redacție și de redactare în scopuri publicitare,
comerciale, economice si de afaceri, inclusiv
prin intermediul unui site web, servicii de revista
presei in domeniul medical și social, studii și
cercetări de marketing, analize, studii și cercetări
pentru afaceri, intervievare în scopul cercetării
pieței, sondaje de opinie, sondaje pentru scopuri
de afaceri, realizarea de studii de piață care
implică sondaje de opinie, studii de piață, studii
de marketing, studii comerciale și de afaceri,
studii statistice în afaceri, studii despre sănătate,
rapoarte și studii de piață, managementul
spitalelor, administrarea afacerilor pentru spitale
și clinici medicale.
44. Servicii medicale și conexe acestora,
servicii de oftalmologie, servicii de optometrie,
de imagistică optică pentru diagnosticarea
medicală, servicii de bănci de ochi, servicii
furnizate de spitale și clinici private, prognoze
medicale, furnizarea de informații medicale,
servicii de chirurgie oculară cu laser, închiriere
de echipamente pentru spital și clinici, servicii
de consiliere medicală, în special în domeniul
oftalmologiei, tratamente medicale prin terapii
vizuale, servicii de diagnosticare și tratare a
afecțiunilor oftalmologice și asociate acestora.

───────

(210) M 2022 03591
(151) 23/05/2022
(732) GENETIC HEALTH SOLUTION

SRL, STRADA BANU
ANTONACHE, NR 52-60, CAMERA
2, SCARA C, ETAJ 1, AP. 6,
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,
BUCURESTI, SECTOR 2, ROMANIA

(540)

AMSA OPTIC STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.05;
29.01.08

clase:
5. Solutii pentru lentile de contact: solutii pentru
curatarea lentilelor de contact, solutii pentru
dezinfectarea lentilelor de contact, solutii pentru
hidratarea lentilelor de contact, lacrimi artificiale.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice de optica,
ochelari, rame pentru ochelari, suporturi pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari, brate de
ochelari, snururi pentru ochelari, snururi pentru
ochelari de soare, snururi pentru ochelari fara
brate, lanturi pentru ochelari, lentile, lentile
pentru ochelari, lentile de contact, lentile
oftalmologice, lentile optice, lentile intraoculare,
lentile antireflex, lentile corectoare (optica),
lentile pentru marit.

(591) Culori revendicate: negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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21. Carpa pentru ochelari, lavete pentru sters
lentile aeriene.
35. Servicii de publicitate, de marketing, de
promovare, servicii de promovare servicii de
optica medicala, servicii de publicitate pentru
vanzarea de produse optica medicala, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu produse
de optica medicala, servicii de vanzare cu
amanuntul online in legatura cu produse de
optica medicala, servicii de vanzare cu ridicata in
legatura cu produse de optica medicala, servicii
de vanzare cu ridicata online in legatura cu
produse de optica medicala, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
de optica medicala, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
lucrări de birou.
37. Reparatii ochelari.

───────

(210) M 2022 03592
(151) 23/05/2022
(732) ALIN SĂLĂGEAN, STR.

STELELOR, NR.6, AP.20, JUDEȚ
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

BIG DEE JAYS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 29.01.05;
29.01.08

clase:
41. Organizare de manifestări cultural sociale,
sportive, de divertisment și educative. educație,
instruire, divertisment.

───────

(210) M 2022 03593
(151) 23/05/2022
(732) RIOMATEX SRL, STR. CV. IV.

(540)

DANTE PIZZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza congelată, pizza conservată, pizza
refrigerată, pizza (preparată), blat de pizza, făină
pentru pizza, condimente pentru pizza, sosuri
pentru pizza, blaturi de pizza, aluat pentru pizza,
amestecuri de aluat pentru pizza.

───────

(210) M 2022 03594
(151) 23/05/2022
(732) ALIN SĂLĂGEAN, STR.

STELELOR, NR. 6, AP. 20, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

BIG SOUNDS & LIGHTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.22

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

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

(591) Culori revendicate: negru, albastru
închis, mov deschis, verde deschis,
albastru deschis, mov închis, alb,
turcoaz

TABACARI, BL. 12, AP. 6, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 500483,
BRAȘOV, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

379

41. Organizare de manifestări cultural sociale,
sportive, de divertisment și educative, educație,
instruire, divertisment.

───────

(210) M 2022 03595
(151) 23/05/2022
(732) SC REYALS BUSINESS SRL, STR.

LAMOTESTI, NR. 2, BL. 10, SC. 4,
APT. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041027, ROMANIA

(540)

Stay Metal Forever !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 01.01.01;
02.01.09; 26.01.04

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210) M 2022 03597
(151) 23/05/2022
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII, NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI, NR.56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

(540)

Cooperativa agricolă
Fermier în țara mea

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

44. Servicii de agricultură, servicii de consultanță
în sectorul agricol, servicii de informare
în sectorul agricol, consultanță agricolă în
domeniul fertilizării, servicii agricole și veterinare,
consiliere în domeniul agricol, servicii oferite de
ferme agricole, consultanță agricolă, împrăștiere
de produse chimice pentru uz agricol, servicii
agricole cu privire la conservarea mediului,
pulverizare aeriană de produse chimice agricole.

───────
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(210) M 2022 03598
(151) 23/05/2022
(732) QUARTZ CAFFE SRL, STR.

OLTULUI, NR. 81, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400600, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

WAFFERIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.17;
26.01.04; 08.01.06; 08.01.18; 08.01.19;
02.09.04; 02.09.08

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

30. Produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi, produse sub
formă de înghețată, comestibile, vafe, gofre,
vafele, vafe congelate, vafe din ciocolată,
produse pentru prepararea vafelor, vafe cu
glazură de ciocolată, acadele, aluat, aluat pentru
prepararea clătitelor, aluaturi și amestecuri din
acestea, gofre de ciocolată, umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri și plăcinte, cremă
de bezea, crema spumă (dulce), produse
de cofetărie cu crema spumă, prosduse de
patiserie, specialități de patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând creme și
fructe, prăjituri, pișcoturi (prăjituri), decorațiuni
din bomboane pentru prăjituri, dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor, clătite, clătite americane,
sirop pentru clătite, compoziții pentru clătite,
înghețată, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie îngheţate) și șerbeturi,
cornete pentru înghețată, deserturi cu înghețată,

produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie din fructe, drajeuri de
fructe (produse de cofetărie), decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, prăjituri
cu ciocolată, chipsuri de ciocolată, prăjitură
învelită în ciocolată, fructe trase în ciocolată,
produse de patiserie cu ciocolată, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, glazuri dulci și umpluturi, produse de
patiserie umplute cu fructe, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, conuri pentru
înghețată, amestecuri de înghețată, sosuri
pentru înghețată, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată.
35. 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 înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, publicitate, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, vafe, gofre, cafea, băuturi
răcoritoare, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil 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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, 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 fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii ale bistrourilor, servicii de
baruri cu sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de fast food la pachet,
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servicii de gătit, servicii de mâncare la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de catering mobil,
servicii oferite de baruri, snack-baruri, servicii
oferite de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, localuri tip snack-bar, servicii de
restaurant și bar, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet.

───────

(210) M 2022 03600
(151) 24/05/2022
(732) DENT WELLNESS SRL, STR.

VICTORIEI, NR. 160 P, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Dent Wellness
(531) Clasificare Viena:

29.01.11; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
02.09.10

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii stomatologice oferite deun
cabinet stomatologic.

───────

(210) M 2022 03602
(151) 24/05/2022
(732) S.C. EDITURA INSPIRALIS S.R.L.,

STR. 1 DECEMBRIE, NR. 53,
CORP B, COMPARTIMENT 23,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300592,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

EDITURA INSPIRALIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 03.11.07; 29.01.13

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

9. Conținut media, fișiere multimedia
descărcabile, cărți audio, cărți digitale pentru
descărcare de pe internet, cărți electronice, cărți
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, reviste
electronice, romane grafice descărcabile, serii
de cărți descărcabile pentru copii.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, cărți, reviste, ziare tipărite și publicații
media pe hârtie.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, organizare de lansări de produse,
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,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii oferite de un magazin fizic sau online
cu vânzare de publicații, cărți, conținut media,
produse de papetărie, produse de imprimerie,
rechizite școlare.

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

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), galben (HEX #BC9C22), alb
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41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, traducere și interpretare, servicii
de traducere, traducere lingvistică, educație,
divertisment și sport, servicii educative, de
divertisment și sportive, editare de publicații,
editare de cărți și recenzii, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, consultanță editorială, corectare de
manuscrise, editare de texte scrise, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
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
legate de tehnologia informației, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de documente,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de hărți geografice, publicare
de jurnale, publicare de jurnale, cărți și
manuale în domeniul medicinei, publicare de
lucrări muzicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de manuale, publicare de manuale
de instruire, publicare de manuale școlare,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale educative, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, publicare de materiale
tipărite în format electronic, publicare de partituri
muzicale, publicare de povești, publicare de
prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de publicații periodice, publicare de
recenzii, publicare de reviste, publicare de
reviste și cărți, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia de cărți, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informații turistice, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, publicații de literatură didactică,
servicii de agenție literară, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
hărți, servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii pentru publicarea
de ghiduri de călătorie, servicii de club de cărți
cu furnizarea de informații cu privire la cărți,

activități culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, coordonare de activități
culturale, coordonare de evenimente culturale,
educație și instruire, servicii de bibliotecă,
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 educație, instruire și
divertisment, servicii educative și de instruire.

───────

(210) M 2022 03604
(151) 24/05/2022
(732) OVIX INSTAL SERVICE SRL ,

STR. NICOLAE IORGA, NR. 313,
SAT TRAISTENI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA VALEA DOFTANEI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

OVIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
materiale metalice pentru structuri și construcții,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, conducte metalice pentru instalații de
climatizare.
9. Aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară.
11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), instalații de
apă calda, sisteme de încălzire pardoseală.
19. Conducte nemetalice pentru instalații de
ventilație și climatizare. , Conducte nemetalice
pentru instalații de ventilație și climatizare.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipamente si
materiale pentru instalatii sanitare, servicii de
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comerț cu mamănuntul si cu ridicata in legătură
cu echipamente necesare instalațiilor termice,
articole pentru montarea echipamentelor de
incalzire si răcire a imobilelor, servicii de comerț
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu articole
si echipamente care asigura incalzirea si racirea
imobilelor, servicii de import si export.
37. Servicii de intretinere, mentenanta, montaj si
reparatii a instalațiilor termice si echipamentelor
care asigura incalzirea si racirea imobilelor,
managementul proiectelor de construcție,
construcții si demolări de clădiri.
42. Consultanță tehnologică, consultanță în
domeniul tehnic, proiectare tehnică, servicii de
proiectare.
45. Servicii de licenţiere (servicii juridice).

───────

(210) M 2022 03605
(151) 24/05/2022
(732) SC PlantExtrakt SRL, SOS.

ZALAULUI, NR. 46, JUD. CLUJ,
RADAIA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ENERGOPHYT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
ceară dentară, dezinfectanţi.

───────

BĂLŢAŢI, IAȘI, ROMANIA
(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,

STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pui de DRAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
26.11.02; 03.04.11

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

29. Brânzeturi, iaurt, iaurt de băut, iaurt preparat
din lapte de capră, fermenți de lapte pentru
uz culinar, lapte bătut, lapte covăsit, lapte cu
conţinut mic de grăsime, kefir (băutură din lapte),
produse lactate, lapte, lapte praf de capră,
lapte de capră, zer, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, preparate pentru
fabricarea iaurtului, brânză tartinabilă, brânză
alba, brânză scursă, brânză cu condimente,
brânză albă moale, creme de brânză, brânză
din lapte de capră, brânză cu conținut scăzut
de grăsimi, iaurturi aromate, iaurturi cremoase,
deserturi din iaurt, iaurturi de băut, băuturi
facute din iaurt, iaurt cu conținut scăzut de
grăsimi, cașcaval, cașcaval afumat, caș, iaurturi
cu gust de fructe, băuturi pe bază de iaurt,
brânză prelucrată, brânză cu ierburi, batoane
de brânză, măsline umplute cu brânză, brânză
cu pastă moale, brânzeturi proaspete, brânzeturi
proaspete nematurate, brânzeturi maturate moi,
brânzeturi maturate, băuturi aromate pe bază de
lapte, băuturi pe bază de lapte, brânză proaspătă

(210) M 2022 03607
(151) 24/05/2022
(732) AZOLACT SRL, JUD. IAȘI,
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de vaci, lapte fermentat, lapte de vacă, lapte
degresat, lapte de oaie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, procesarea administrativăa
comenzilor de achiziţie, 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,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor.

───────

(210) M 2022 03608
(151) 24/05/2022
(732) MIRAMARVET DISTRIBUTION

SRL, SAT MIHAIL
KOGĂLNICEANU, SOS. DN
2A, INCINTA I.W.D, LOTUL 23,
CONSTRUCTIA C 62-MAGAZIE,
JUD. CONSTANŢA, COMUNA
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

MIRAMARVET
(531) Clasificare Viena:

29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.04.05; 03.01.06; 03.07.16

clase:
35. Distribuție de mostre produse veterinare,
distribuție de produse de uz veterinar în
scopuri publicitare, organizarea distribuției
de mostre publicitare de uz veterinar pe
baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, distribuție de prospecte și de mostre
produse veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

385

veterinare, servicii de vânzare angro 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, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii
de import și export in legatura cu preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, servicii
de gestionare a lanțului de aprovizionare,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, promovare vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, marketing promotional, marketing
de produse, servicii de publicitate pentru produse
de uz veterinar, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic in legatura cu produse
de uz veterinar, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi).
39. Servicii de distribuție (transport), servicii
de distribuție de mărfuri paletizate (transport),
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, consultanță
în domeniul serviciilor de transport, oferită de
call center-uri, transport și livrare de bunuri,
depozitare și livrare de bunuri, logistică de
transport.
42. Proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, furnizare de
software online care nu poate fi descărcat,
pentru utilizare în gestionarea lanțului de
aprovizionare, proiectare și dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business.

───────

(210) M 2022 03610
(151) 24/05/2022
(732) MARINADI SERVCOM SRL, STR.

MEȘTEȘUGARILOR NR. 36,
JUD. BIHOR, ORADEA, 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)

Bee CLEAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.13.04; 29.01.13

clase:
16. Prosoape din hârtie, hârtie igienică, role
de hârtie igienică, hârtie reciclată, hârtie
absorbantă, hârtie termosensibilă, pungi de
hârtie, batiste de hârtie, cutii din hârtie, șervețele
de hârtie, hârtie și carton, role de bucătărie
(hârtie), hârtie de uz casnic, prosoape de
hârtie, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape igienice din hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie pentru față, saci de gunoi din
plastic (pentru uz casnic), saci de gunoi din vinil
de uz casnic, saci de gunoi din hârtie sau din
material plastic.
21. Lavete de spălat vase, bureți, bureți metalici,
bureți pentru bucătărie, bureți pentru corp, bureți
pentru curățare, bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți de sârmă pentru cratițe, lână de oțel (bureți
de sârmă).
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web următoarele produse:
prosoape din hârtie, hârtie igienică, role de hârtie
igienică, hârtie reciclată, hârtie absorbantă,
hârtie termosensibilă, pungi de hârtie, batiste
de hârtie, cutii din hârtie, șervețele de hârtie,
hârtie și carton, role de bucătărie (hârtie), hârtie
de uz casnic, prosoape de hârtie, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie, prosoape igienice din
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie pentru
față, saci de gunoi din plastic (pentru uz casnic),
saci de gunoi din vinil de uz casnic, saci de
gunoi din hârtie sau din material plastic, lavete
de spălat vase, bureți, bureți metalici, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru corp, bureți pentru
curățare, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
de sârmă pentru cratițe, lână de oțel (bureți de
sârmă), servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul, servicii de
expunere comercială de mărfuri, organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, lucrări de birou, servicii de agenții
de import-export, prezentarea produselor în
toate mediile de comunicare, în scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicată, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare.

───────

(210) M 2022 03612
(151) 24/05/2022
(732) MIRCEA CHIRU, STR. SFÂNTUL

ELEFTERIE NR. 20, AP. 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.03.01; 03.03.15; 29.01.12

clase:
29. Carne, carne conservată, carne afumata,
carne tocată, carne proaspătă, carne procesată,
carne congelată, carne uscată, carne ambalată,
carne prăjită, carne preparată, extracte din
carne, carne de pasăre, carne de porc, conserve
de carne, carne prăjită de pui, ragut (tocăniță
cu carne), carne de pui deshidratată, carne de
pasăre supracongelată, carne de vită feliată,
carne de vită preparată, carne de pasăre
congelată, carne de rață gătită, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), grăsime din
carne de vită, pateuri pe bază de carne, felii
de carne de oaie, chiftele din carne de vită,
cârnați din carne de pui, satay (frigărui de
carne cu sos), feluri de mâncare preparate
din carne, grăsime din carne de vită (pentru
alimente), roast beef (friptură de carne la cuptor),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
extrase aromate din friptură de carne de vită,

(591) Culori revendicate: negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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carne de vită gătită lent la cuptor (pulled
beef), carne de pui gătită lent la cuptor (pulled
chicken), mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri gătite care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de rață,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, pastramă din
carne de vită, carne de vită sărată și conservată
(corned beef), bulgogi (fel de mâncare coreeană
din carne de vită), carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), găluște
(din carne), gelatine de carne, fâșii de carne
uscată de iac, produse din carne sub formă
de hamburgeri, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, hamburgeri, hamburgeri de vită, hamburgeri
de carne, hamburgeri de curcan, chiftele de
hamburger negătite, hamburgeri din carne de
pui, aripioare de pui, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), pârjoale din
carne, salate cu carne de pasăre, salate de
legume, salată de pui, tocană de vită, bacon,
bratwurst, bucati de carne refrigerate, bucăți de
carne de pui, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de curcan,
carne de pasăre de curte, carne de vită, carne
de pui proaspătă, carne prajita de pui, carne
friptă, cărnuri gătite, carne și produse din carne,
crochete de pui, friptură de vită, friptură de porc,
friptură de pasăre, friptură de miel, pastramă de
pui, pulpe de pui, pui la grătar (yakitori), carne de
vânat, șuncă, legume preparate la grătar.
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, promovarea comercială, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate, publicitate online, servicii
de publicitate, publicitate și reclamă, servicii
de promovare și publicitate, marketing pentru
evenimente, publicitate și marketing, marketing
pe internet, marketing folosind influenceri,
servicii de publicitate și marketing online,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, 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 de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de sculptură culinară, servicii
ale bistrourilor, servicii ale barurilor, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
firme, servicii de catering în exterior, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii oferite de rotiserii, servicii de
bufet, servicii oferite de restaurante pentru turiști.

───────

(210) M 2022 03613
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

Adelgacell

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 03615
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS S.A,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

Adelgaslim
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03616
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS S.A,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

Bacidofilus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03617
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS S.A.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

CORIEGUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03619
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE – QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR.68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

HIALURMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 03621
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE – QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

TENSICOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03622
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE – QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

TRIGLICOL

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03623
(151) 24/05/2022
(732) SC MONOPOLIS SA, STR.

ARIESULUI, NR.10, JUDETUL
ALBA, CAMPENI, ALBA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A, STR.
REGIMANT 11 SIRET, NR.15, BL.E4,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

IZVORUL LUCIA ROUA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02

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

32. Apă de izvor, apă plata.
───────

(210) M 2022 03626
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE – QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

GLICOBETER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 03627
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE – QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

CURCUMEGA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03628
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE – QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

IMUNID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03630
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT, NR. 68, ET 2, SECTOR 4,
SECTOR 4, 040558, ROMANIA

(540)

PSYFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03631
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT, NR. 68, ET 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

RELAXEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 03632
(151) 24/05/2022
(732) STREET CHOW S.R.L., STR.

LT.AV. MARCEL ANDREESCU,
NR. 12, SC. 1, PARTER, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YOSHI IZAKAYA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

43. Servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, 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, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, sculptură
culinară, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi).

───────

(210) M 2022 03635
(151) 24/05/2022
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

SOS. DUDESTI-PANTELIMON, NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cora alege românește
Crescut în țara mea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 06.01.02;
07.01.09; 05.01.16; 05.01.19

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, fructe uscate, fructe
deshidratate, fructe preparate, fructe confiate,
fructe tăiate, fructe la borcan, fructe congelate,
legume amestecate procesate, legume decojite,
legume procesate, legume în conservă, legume
congelate, legume conservate, legume uscate,
legume gata-tăiate pentru salate, carne și
produse din carne, carne proaspătă, carne
congelată, carne ambalată, pește, pește
prelucrat, pește congelat, pește în conservă,
conserve de carne, mâncăruri preparate pe bază
de carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, mâncăruri
din pește, icre de pește procesate, mâncăruri
preparate constând în principal din pește, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii.
31. Fructe proaspete, nuci, legume și ierburi
neprocesate, fructe și legume proaspete, fructe
crude, fructe neprelucrate, coșuri cadou cu fructe
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proaspete, legume proaspete, legume crude,
legume neprelucrate, legume rădăcinoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salată, pește viu pentru
consum uman.

───────

(210) M 2022 03637
(151) 24/05/2022
(732) SORIN-LUCIAN MANOLACHE,

ȘOS. IANCULUI NR. 33, BL. 105A,
SC. B, ET. 5, AP. 61, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021717, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

Radio Eco Natura

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

38. Telecomunicații, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzare de programe radio prin
internet, cablu, satelit, rețele computerizate,
servicii de radiodifuziune de conținut audio pe
internet.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, producția de
programe radio.

───────

(210) M 2022 03639
(151) 25/05/2022
(732) GREEN NET S.A., CALEA

DOROBANȚILOR NR. 187B, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BTK Niche Beauty Bar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(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.
16. Hârtie și carton, tipărituri, fluturași publicitari,
pungi de hârtie, etichete din hârtie sau carton,
buletine informative, broșuri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor și
serviciilor din clasa 3 (cu excepția trasportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere inclusiv on line prin intermediul site-
urilor web, servicii oferite de un lanț de magazine.

───────

(591) Culori revendicate: verde, verde
deschis, alb
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(210) M 2022 03640
(151) 25/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

FARINGOSEPT COMBO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,

biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice şi farmaceutice, vitamine, conservanţi
şi antioxidanţi, exceptând transportul lor.

───────
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(210) M 2022 03643
(151) 25/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Tratează durerea,
redă vocii puterea!

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

10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.

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

vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de uz
veterinar.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

396

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni

medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice şi farmaceutice, vitamine, conservanţi
şi antioxidanţi, exceptând transportul lor.

───────
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(210) M 2022 03644
(151) 25/05/2022
(732) PATRICIA NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET.4, AP. 46,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS S.R.L., BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

STREETDIA FESTIVAL
BY TAVERNA RACILOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 18.01.07; 18.01.23; 05.03.20;
05.07.12; 03.09.18; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.08; 26.02.07

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

29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
stridii, nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, stridii, pentru
consum uman, mâncăruri preparate constând în
principal din pește, fructe de mare, crustacee și
moluște, stridii, alimente refrigerate din pește,
fructe de mare, crustacee și moluște, stridii.
31. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
stridii, vii pentru consum uman.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata de produse alimentare și băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata

de stridii, pește, fructe de mare, crustacee
și moluște, toate pentru consum uman,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de produse alimentare, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților prin
evenimente promoționale.
41. Organizare de evenimente cu scop cultural
şi educativ, organizarea de evenimente în scop
de divertisment, organizarea de spectacole în
scop de divertisment, divertisment, organizarea
de ateliere recreative, organizarea de concerte,
organizarea de festivaluri de divertisment,
educative sau culturale, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau de divertisment,
organizare de concursuri de divertisment,
organizarea de lecții și ateliere de gătit (instruire),
furnizarea de spații de joacă și activități
recreative pentru copii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
5405 C), gri (Pantone 656 C), auriu
(Pantone 7562 C), verde (Pantone
5555 C)
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(210) M 2022 03646
(151) 25/05/2022
(732) PRODESIGN ENGINEERING &

CONSTRUCTION S.R.L., STR.
CHINDIEI NR. 16, CAMERA NR. 1,
CAMERA NR. 2, CAMERA NR. 3,
PARTER, SECTOR 4, 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)

PRODESIGN ENGINEERING
& CONSTRUCTION

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

clase:
37. 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), construcție de
proprietăți industriale, realizarea de construcții
cu caracter industrial, construcția de instalații
de stocare de petrol și gaze, construire de
drumuri, construcția de fundații pentru drumuri,
construirea de aeroporturi, servicii de excavare
și extracție de zăcăminte naturale, servicii de
construcții, servicii de instalare și de reparații,
extracție minieră, foraje pentru extracția de petrol
și de gaze, ridicare de construcții structurale din
oțel, construcția de platforme de exploatare.

42. Servicii de arhitectură de interior, 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, 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 interior și
servicii conexe de informare și consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
design vizual, artă grafică și design, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de birouri, servicii de
consultanță în domeniul urbanismului, ridicare
topografică, servicii de topografie aeriană,
proiectare de studii topografice, consultanță
tehnologică, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de planificare arhitecturală și urbană, design
industrial, proiectare (design) de clădiri, ridicare
topografică de drumuri, studii topografice de
terenuri și drumuri publice, expertize tehnice
și servicii de explorare, studii de proiecte
tehnice, studii tehnice de fezabilitate, studii
de proiecte de inginerie, studii și proiecte
de cercetări tehnice, efectuare de studii de
proiecte tehnice, studii de fezabilitate în materie
de proiectare, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, realizare de studii de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
întocmirea de rapoarte privind studiile de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
servicii de management al proiectelor de
inginerie, proiectarea construcţiilor, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, cercetare în domeniul

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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construcțiilor de clădiri, 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,
servicii de inginerie structurală, servicii de
consultanță tehnică privind ingineria structurală,
proiectare de instalații industriale.

───────

(210) M 2022 03648
(151) 25/05/2022
(732) S.C. QUANT FILM S.R.L., STR.

GEORGE COȘBUC, NR. 23/6,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

La capătul lumii

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

39. Servicii de turism, şi anume organizarea
călătoriilor.

───────

(210) M 2022 03649
(151) 25/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR.
25, SAT FILIPEŞTI, JUD. BACĂU,
COMUNA BOGDĂNEŞTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA

(540)

GRANERO Prospelta

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 05.03.13; 24.01.05; 26.11.06

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).

───────

(591) Culori revendicate: negru, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03650
(151) 25/05/2022
(732) SANO VITA SRL, STR.

INDUSTRIEI, NR. 89, SAT
ULMETEL, JUD. VÂLCEA,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SanoVita WELLNESS Beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 26.01.04

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

5. Plasturi și materiale de pansat, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide, suplimente pe baza de
plante, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente nutritive nu de uz medical,
antioxidanti derivati din miere, suplimente
alimentare pe baza de pudra de acai, suplimente
alimentare de uz medical, polen de albine
pentru uz medical ca supliment alimentar in
dieta, suplimente dietetice si nutritive, fibre
dietetice care ajuta digestia, preparate dietetice
si alimentare, batoane care inlocuiesc o masa,
ca supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,
suplimente alimentare pe baza de laptisor
de matca, suplimente alimentare pe baza de
germeni de grau, polen de albine de uz
nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia, bãuturi pe bazã de vitamine, vitamine
gumate, preparate cu minerale și vitamine,
vitamine și preparate cu vitamine, preparate
cu amestec de vitamine, tablete de vitamine,

preparate cu vitamine, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2022 03652
(151) 25/05/2022
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

SRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHATEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

Marlboro gold touch XL

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.11.06; 26.03.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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 (snuff),
kretek, snus, înlocuitori de tutun (fără uz
medical), țigarete 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 pentru fumatori,

(591) Culori revendicate: auriu, galben, gri,
negru
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pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2022 03655
(151) 25/05/2022
(732) ZEN CLINICS SRL, BLD. 1 MAI,

NR. 31, BL. C11, SC. A, ET. 7,
AP. 31, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZEN CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2022 03656
(151) 26/05/2022
(732) SC TEX MARKETING & SALES

SRL, CORUNCA, NR. 391 A/2,
JUD. MUREŞ, CORUNCA, 547367,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

TONERINO UNIVERSUL
CULORILOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.19;
07.01.08; 26.11.03

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

2. Toner pentru imprimare, tonere, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, umplute, pentru faxuri, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe de toner (încărcate)
pentru imprimante matriciale, cartușe cu toner,
umplute, pentru folosirea la calculator, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
termice, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare electrostatice, cartușe de toner,
umplute, pentru imprimante laser, toner pentru
imagini uscate pentru echipament de fax,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, cartușe umplute cu toner pentru
imprimante de calculator, cartușe umplute cu
toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),
cerneluri (toner) pentru imprimante și mașini de
fotocopiat, cartușe de toner (încărcate) pentru
imprimante cu laser, cartușe de toner, umplute,
pentru mașini de imprimat, cartușe de toner pline
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante cu jet
de cerneală, toner pentru imprimare offset,
toner (cerneluri) pentru fotocopiatoare, tonere
introduse în cartușe, tonere (cerneluri uscate)
pentru multiplicare.
37. Servicii de reîncărcare a cartușelor de toner
goale, servicii de reumplere a cartușelor cu toner
sau cerneală.

───────

(591) Culori revendicate: roz, roşu deschis,
portocaliu, galben, verde, albastru,
mov, roşu închis, alb, negru
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(210) M 2022 03659
(151) 25/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ NR.
25, SAT FILIPEȘTI, JUD. BACĂU,
COMUNA BOGDĂNEȘTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA

(540)

GRANERO Proseeds

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.10; 27.05.01;
29.01.12

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).

───────

(210) M 2022 03660
(151) 25/05/2022
(732) EAGLE TEAM SECURITY SRL,

STR. LXI, NR. 7, CAM. 3, JUD.
TIMIS, COMUNA SAG, 307290,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CONDOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.02; 29.01.13

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

37. Instalarea sistemelor de securitate.
───────(591) Culori revendicate: bej, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roșu (RAL 3026),
negru (RAL 9005), alb (RAL 9003)
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(210) M 2022 03661
(151) 25/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR. 25,
JUD. BACĂU, COM. BOGDĂNEȘTI,
607071, BACĂU, ROMANIA

(540)

GRANERO Răzeși

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.10; 27.05.01;
29.01.12

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).

───────

(210) M 2022 03663
(151) 25/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR. 25,
JUD. BACĂU, COM. BOGDĂNEȘTI,
607071, BACĂU, ROMANIA

(540)

GRANERO Specială

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.10; 27.05.01;
29.01.12

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).

───────

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

(591) Culori revendicate: bej, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03664
(151) 25/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR. 25,
JUD. BACĂU, COM. BOGDĂNEȘTI,
607071, BACĂU, ROMANIA

(540)

GRANERO Super

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.10; 27.05.01;
29.01.12

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).

───────

(210) M 2022 03665
(151) 25/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

TRIBORD
(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
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, comercializarea și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa 33
(exceptând transportul acestora), 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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

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

───────
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(210) M 2022 03666
(151) 25/05/2022
(732) WOWSTEP CONCEPT S.R.L.,

STR. POPA LAZĂR, NR.10, ET.
M+POD, AP. M7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

WOWSTEP

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

3. Odorizant difuzare aromaterapie.
7. Mașini de tuns pentru animale / mașini de
tuns părul pentru animale, aspiratoare auto,
motocoasă electrica, mașini de tuns iarba,
bormașini, aparat de spălat cu presiune, hidrofor.
8. Truse de manichiură.
9. Încărcătoare pentru laptopuri, set protectie
cameră, adaptor lan, tastatură numerică,
cabluri de date, tastatura tabletă zoopie,
huse pentru airtag, reportofon spion, dispozitiv
sunete albe, ochelari protecție calculator,
termometre, nu cele pentru scopuri medicale,
termohigrometre, stații meteorologice digitale,
instrumente meteorologice, suport ergonomic
pentru picioare, zgărzi electronice pentru
dresarea animalelor, cântare, termostate digitale
pentru control climatic, mașini de numărat
și sortat bani, tastaturi wireless, camere
de supraveghere, aparat spumă lapte,
dozatoare apă, cameră dvr, ceasuri inteligente
(smartwatch), testere pentru alcool, rame foto
digitale, tastatură tabletă, amplificatoare semnal
wireless, suporturi laptop (coolere), încărcător
macbook, încărcător telefon, caști pc, cameră
web, trepied foto.
10. Aspirator nazal, pompe pentru sân.
11. Baterie sanitară, încălzitoare electrice
pentru biberoane, sterilizatoare biberoane,
umidificatoare, purificatoare, pompe apă.
12. Huse pentru autovehicule, cărucioare pentru
copii, scaune auto pentru copii

16. Suporturi pentru birou (papetarie).
18. Genți pentru bebeluși, marsupii pentru
transportul copiilor.
19. Case prefabricate (ansambluri), nemetalice.
20. Cutii depozitare din lemn sau plastic, paturi /
culcușuri pentru animale de gospodarie, scaune
gaming, birou gaming, masă masaj, patuturi
pentru copii, premergătoare.
21. Suporturi pentru uscarea rufelor, coș rufe
pliabil, ștergătoare de praf, neelectrice, perii
pentru animale, cădițe pentru bebeluși, portabile,
atomizoare si parfumuri, olițe pentru copii.
28. Bucătării copii (jucarii).
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasele 16, 11, 7, 8 9,
3, 21, 20, 7, 12, 19, 18 și 28.

───────

(210) M 2022 03669
(151) 25/05/2022
(732) LILIANA SĂVOAIA, SOS. BUCIUM

NR.100B, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

VIKINGS

(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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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.01.02

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 03670
(151) 25/05/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Caretta Smart

(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
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,

(591) Culori revendicate: albastru inchis 
(Hex#003349)
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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
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,
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spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, folie poliuretanică folosită ca izolație
pentru construcții, 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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folie poliuretanică folosită
ca izolație pentru construcții.

───────
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(210) M 2022 03671
(151) 25/05/2022
(732) TREI BRUTARI S.R.L., STR.

LAMINORULUI, NR. 56 A,
JUDETUL DAMBOVITA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR.63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

3 BRUTARI TOTUL
CU DUMNEZEU

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.01;
27.07.01

clase:
30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, făină şi preparate
din cereale, drojdie, maia, biscuiţi, fursecuri,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, prăjituri, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), crutoane, aluat, turtă dulce, pâine
fără gluten, pâine nedospită, faină și preparate
din cereale, colţunaşi pe bază de făină,
amestecuri de aluat nefermentat, preparate din
cereale.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ, servicii de comerţ în
legătură cu pâine, servicii de comerţ în legătură
cu produse de panificaţie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de patiserie, servicii de
comerţ în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de comerţ în legătură cu făină, servicii
de comerţ în legătură cu preparate din cereale,

servicii de comerţ în legătură cu drojdie, servicii
de comerţ în legătură cu maia, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ în
legătură cu biscuiţi, servicii de comerţ în legătură
cu fursecuri, servicii de comerţ în legătură cu
chifle de pâine, servicii de comerţ în legătură
cu pâine firimituri (pesmet), servicii de comerţ
în legătură cu chifle dulci, servicii de comerţ
în legătură cu torturi, servicii de comerţ în
legătură cu prăjituri, servicii de comerţ în legătură
cu batoane de cereale, servicii de comerţ în
legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ în legătură cu biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), servicii de comerţ în legătură cu
crutoane, servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi pe
bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
turtă dulce, servicii de comerţ în legătură cu aluat
de patiserie, servicii de comerţ în legătură cu
pâine fără gluten, servicii de comerţ în legătură
cu pâine nedospită.

───────

NR.1, JUDETUL VÂLCEA,
FRÂNCESTI, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR.56, BL.19, SC.B, AP.52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

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

(210) M 2022 03674
(151) 25/05/2022
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

La Provincia Hrănit Sănătos
PUI VEGETARIAN Crescutcu

 legume și cereale
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.03;
03.07.24

clase:
29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.

───────

(210) M 2022 03675
(151) 26/05/2022
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI, NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Best electric city in Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 18.01.09;
15.09.10; 29.01.12

clase:
9. Reviste electronice, descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă, tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, carti, broșuri tipărite, articole de
papetarie si materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse

promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, carti,
broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si
de televiziune, producție de reclame radio,
căutare de sponsorizare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, consultanță cu privire
la căutarea de sponsori, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare
de ziare, periodice, carti si reviste, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție de programe tv, publicare online
de ziare electronice, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de concursuri sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive,
competiții sportive și de atletism și programe
de decernare de premii, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
servicii culturale, servicii educationale, servicii
de divertisment, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de echipament
sportiv, cu exceptia vehiculelor, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de parcuri

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole / concursuri, antrenare (instruire),
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de impresar, educatie fizica, instruire
practica, prezentarea prestaţiilor live, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare de
competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de evenimente automobilistice.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2022 03676
(151) 26/05/2022
(732) SC CBC CONCEPT SRL, STR.

ALEEA MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.
2, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

FRONTIS

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

40. Fabricarea de mobilier pe baza de comanda
si specificatii primite de la terti, fabricare la
comanda de mobilier.

───────

(210) M 2022 03678
(151) 26/05/2022
(732) INTELLIGENT DIGITAL

SOLUTIONS SRL, STR.
GAROFIŢEI, NR. 7, SAT
SÂNCRAIU DE MUREŞ, JUD.
MUREŞ, COMUNA SÂNCRAIU DE
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

franc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12; 26.11.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (HEX 
#d2242c),negru (HEX #1c1b1b)
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(210) M 2022 03679
(151) 26/05/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

america express

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.19; 26.11.03;
26.01.04

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale, descărcabile, 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),
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, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente tipărite, 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).
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
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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,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
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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 03682
(151) 26/05/2022
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII, NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Dă voce românilor.
Tratament modern !

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

pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de^ sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,

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 ie uz
uman și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico- farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
și veterinare, pastile și tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, dulciuri și
bomboane medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale,  ierburi  și  rădăcini  medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
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aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat

pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar , culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele
de toaletă, preparate medicamentoase de
toaletă, suplimente dietetice cu efect cosmetic ,
scutece pentru copii și pentru incontinență,
scutece de uz veterinar, dispozitive medicale,
dispozitive medicale de unică folosință,
dispozitive medicale sub formă de comprimate,
aparate și instrumente chirurgicale, medicale,
dentare și veterinare, membre, ochi și dinți
artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și
articole pentru sugari, aparate, dispozitive și
articole pentru activitate sexuală, bandaje de
susținere și îmbrăcăminte specială de uz
medical, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
articole și dispozitive terapeutice și protetice
pentru implantare compuse din materiale
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artificiale sau sintetice, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, ingrediente pentru
utilizare în fabricarea produselor cosjmetice
și farmaceutice, vitamine, conservanți și
antioxidanți (cu excepţia transportului lor).

───────

(210) M 2022 03683
(151) 26/05/2022
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII, NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

Ficat APĂRAT şi
fortificat. Cu Fortifikat S !

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

10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte

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 ie uz
uman și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico- farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
și veterinare, pastile și tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, dulciuri și
bomboane medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale,  ierburi  și  rădăcini  medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile

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

uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele
de toaletă, preparate medicamentoase de
toaletă, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
scutece pentru copii și pentru incontinență,
scutece de uz veterinar, dispozitive medicale,
dispozitive medicale de unică folosință,
dispozitive medicale sub formă de comprimate,
aparate și instrumente chirurgicale, medicale,
dentare și veterinare, membre, ochi și dinți
artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și
articole pentru sugari, aparate, dispozitive și
articole pentru activitate sexuală, bandaje de
susținere și îmbrăcăminte specială de uz
medical, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
articole și dispozitive terapeutice și protetice
pentru implantare compuse din materiale
artificiale sau sintetice, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, ingrediente pentru
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utilizare în fabricarea produselor cosjmetice
și farmaceutice, vitamine, conservanți și
antioxidanți (cu excepţia transportului lor).

───────

(210) M 2022 03684
(151) 26/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Ficat APĂRAT. Cu Fortifikat S!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale,  ierburi  și  rădăcini  medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
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și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.

paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptand transportul acestora).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea

───────
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(210) M 2022 03685
(151) 26/05/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROATA VEDETELOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.03.04

(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),
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, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente tiparite, 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).
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 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,

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
161253 ), albastru (Pantone 154825),
(Pantone 184043), (Pantone 193952),
rosu (Pantone 181354), (Pantone
171664), galben (Pantone 120738),
(Pantone 141038), mov (Pantone
153207), (Pantone 133820), (Pantone
192630), roz (Pantone 151821),
(Pantone 152216) , verde (Pantone
166340 ), (Pantone 165421), (Pantone
176153), alb (Pantone 110601)
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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

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, 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
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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 03687
(151) 26/05/2022
(732) S.C. LABOREX S.R.L., STR.

MIHAI BRAVU, NR. 206, BL.25B,
SC.A, AP.3, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, 10041, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Easy WIPE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 01.01.09

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, 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, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 03688
(151) 26/05/2022
(732) ENTERTAINMENT BUSINESS

DEVELOPMENT (EBD) SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 246 B,
SPAŢIUL COMERCIAL UNITATEA
NR. (2F-000) ÎN PROMENADA ÎN
FLOREASCA CITY, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR.42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRICKSHOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
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,

(591) Culori revendicate: mov (Hex #644392),
alb (Hex #FEFEFE), gri (Hex
#CDCDCE)
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mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare.
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie.

───────

(210) M 2022 03689
(151) 26/05/2022
(732) AZTAR MEDICON SRL, STR.

VASILE LUPU, NR.22, JUDETUL
CALARASI, FUNDENI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

SIMETRIK THERAPY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.03;
26.04.05

clase:
44. Termoterapie medical, îngrijire medical,
îngrijire medicală ambulatorie, servicii de
informare medical, servicii de evaluare medical,
servicii de consiliere medical, furnizare de
asistență medical, examinarea medicală a
persoanelor, asistență medicală la domiciliu,
îngrijirea medicală a picioarelor, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în domeniul gravidității, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii
de consiliere medicală la domiciliu, servicii
de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, întocmire
de rapoarte referitoare la examinarea medicală
a persoanelor (întocmire de retete medicale),
furnizare de servicii de asistență medicală
la evenimente sportive, servicii de degrevare
a familiei persoanei cu handicap sub formă
de servicii de asistență medical, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de asistență medicală la domiciliu.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03691
(151) 26/05/2022
(732) ASOCIATIA DEGUSTATORILOR

AUTORIZATI DIN ROMANIA
- ADAR, BDUL MARASTI NR.
59, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Asociatia Degustatorilor
Autorizati din

Romania - ADAR

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
vinicole si bauturi alcoolice., servicii de informații
comerciale referitoare la vinuri.
41. Educatie, instruire, organizare de cursuri
de formare profesionala, organizare si jurizare
concursuri de vin si bauturi alcoolice, cursuri
de formare degustatori initiati si autorizati,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
degustare vinuri (servicii de formare în),
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative.
42. Consultanta tehnica de specialitate,
cercetare, dezvoltare si inovare, servicii de
expertiza/analiza a produselor vinicole si
bauturilor alcoolice.

───────

(210) M 2022 03692
(151) 26/05/2022
(732) VASIN S.R.L., STR. CAROL I,

NR.26, JUDETUL PRAHOVA,
SINAIA, PRAHOVA, 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 CASTEL BISTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.01; 06.01.02

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

43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite 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,
servicii de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servire
de alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de preparare a alimentelor,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
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asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți.

───────

(210) M 2022 03694
(151) 26/05/2022
(732) IDEX GUARD SRL, STRADA

LUCACESTI NR. 30, PARTER,
CAMERA 1, AP. 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IDEX GUARD
(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
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 03695
(151) 30/05/2022
(732) UNITATEA MILITARĂ 02583

BUCUREȘTI AGENȚIA DE
INFORMAȚII GEOSPAȚIALE
A APĂRĂRII, BULEVARDUL
ION MIHALACHE NR. 124-126,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AIGA AGENȚIA
DE INFORMAȚII

GEOSPAȚIALE A APĂRĂRII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.04.05;
26.03.05; 01.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, geodezice,
fotografice, optice, de măsură, și mașini de
calculat.
16. Imprimate pe hârtii și planuri topografice,
hărți tematice speciale, cataloage cu
coordonatele punctelor geodezice, periodice,
cărți, articole de legătorie, fotografii, materiale
didactice, litere de tipografie.
41. Cursuri de pregătire în domeniile
topogeodeziei, cartografiei, reproducerii și
imprimării hărților, organizare de simpozioane și
sesiuni de comunicări științifice în domeniu.
42. Cercetare, proiectare și asistență de
specialitate și tehnică în domeniul de activitate,
lucrări de design (design industrial).

───────

(210) M 2022 03697
(151) 26/05/2022
(732) GALICOM BOTOSANI SRL,

STRADA PRIMAVERII NR. 3, BLOC
3, SCARA B, JUDEȚ BOTOȘANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA
CIPRIAN-MIHAIL COTET, CALEA
NATIONALA NR. 35, SC. A, ET.
1, AP. 2, JUDEȚ BOTOȘANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

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

Dacu' 
- magazin romanesc -
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.01

clase:
16. Pliante informative tipărite, afișe publicitare
tipărite, etichete din hârtie, etichete din hârtie
sau carton pentru marcare, ambalaje pentru
mâncare, ambalaj de carton, ambalaj din plastic,
ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, pungi de hârtie, pungi cu
mânere, pungi de plastic pentru împachetare,
pungi din plastic pentru ambalat, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de hârtie pentru cumpărături,
pungi de plastic pentru cumpărături, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi pentru
ambalare din plastic biodegradabil, cutii din
carton sau din hârtie, șervețele.
35. 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, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, 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 ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu băuturi alcoolice, 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 referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, 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 ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, 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 lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
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, afisaj, administrarea
vanzarilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul, administrarea
magazinelor, informatii si asistenta comerciale
pentru consumatori, furnizare de informatii de
contact comerciale si de afaceri, managementul
si administrarea afacerilor, abonament la
un pachet media de informatii, cronica
publicitara, indexare web in scop comercial sau
publicitar, optimizarea motoarelor de cautare
pentru promovarea vanzarilor, intocmire de
reclame, marketing de produse, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, organizare si plasare de
reclame, publicitate si marketing, publicitate si
reclama prin intermediul televiziunii, radioului,
postei, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vanzarea cu

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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amanuntul, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate online,
propagare stradala de materiale publicitare,
difuzare de materiale de reclama, de marketing
si publicitare, difuzarea de anunturi publicitare
si anunturi comerciale, publicare de materiale si
texte publicitare, decorarea vitrinelor, organizare
de evenimente, expozitii, targuri si spectacole in
scopuri comerciale, promotionale si publicitare,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare.

───────

(210) M 2022 03699
(151) 26/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

KYPHIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte de
flori (parfumuri), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), parfumerie, ambră (parfum),
odorizante, aromatice (uleiuri esenţiale), spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personala, truse cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
coloranţi cosmetici, preparate cosmetice pentru
slăbit, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), şampoane uscate, apă de colonie,
esenţe eterice, mosc (parfumerie), apă de gură,
nu cea pentru scopuri medicale, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, sprayuri cu efect de răcire pentru
scop cosmetic, loțiuni tonice pentru scopuri
cosmetic, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, ștampile de machiaj,

umplute, infuzii pentru baie în scop cosmetic,
măști sub forma de folie pentru scopuri cosmetic.

───────

(210) M 2022 03702
(151) 26/05/2022
(732) GUTU ALEXANDRU, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 67,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

STRAJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08; 29.01.12

clase:
6. Uși metalice uși metalice blindate, uși
metalice antifoc, uși glisante metalice uși
metalice pentru clădiri, uși metalice pentru
interioare, uși metalice de siguranță, mânere
metalice pentru uși. uși metalice de incendiu,
uși de incendiu metalice plăcuțe metalice pentru
uși, rame de uși (metalice), uși (topuri metalice
pentru), uși metalice pentru curți interioare,
uși glisante metalice pentru clădiri, mânere
trăgătoare metalice pentru uși, plăci metalice
pentru protecția ușilor, plăcuțe metalice de
identificare și plăcuțe metalice pentru uși, uși
metalice pentru case de bani, dispozitive de
închidere pentru uși metalice.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză servicii de
comercializare cu: uși metalice, uși metalice
blindate, uși metalice antifoc, uși glisante
metalice, usi metalice pentru clădiri, uși metalice
pentru interioare, uși metalice de siguranță,
mânere metalice pentru usi, uși metalice de
incendiu, uși de incendiu metalice, plăcute
metalice pentru uși, rame de uși (metalice) usi
(tocuri metalice pentru), uși metalice pentru curți

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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interioare uși glisante metalice pentru clădiri,
mânere trăgătoare metalice pentru uși, plăci
metalice pentru protecția ușilor, plăcuțe metalice
de identificare și plăcuțe metalice pentru uși.
uși metalice pentru case de bani, dispozitive de
închidere pentru uși metalice, servicii de agenții
de import - export.

───────

(210) M 2022 03703
(151) 02/06/2022
(732) MIHAELA DRAGOMIR, STR

CIOCANESTI, NR.20, BL.B, ET.3
AP.31B, BUCURESTI, 07000,
ROMANIA

(540)

IDEAL SHAPE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Instrumente de mână pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual.

───────

(210) M 2022 03704
(151) 26/05/2022
(732) GIGI - DACIAN SÎRBU, STRADA

MAȘINA DE PĂINE 20, BLOC
OD 37, SCARA 1, ETAJ 3, AP.
13, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

sigloo FRIENDLY MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

8. Tacamuri, cutite, linguri, furculite, lingurite
9. Incarcatoare pentru telefoane, casti bluetooth
pentru telefoane, suport pentru telefoane, de pus
in masina si bicicleta, huse tablete si telefoane
20. Patuturi pentru copii, scaune de masa, din
plastic, pentru copii
21. Polonice, spatule, pentru utilizare in
bucatarie, olite pentru copii, cadite bebelusi,
cadite (din plastic) pentru copii

───────

(210) M 2022 03705
(151) 26/05/2022
(732) MAC CAPITAL PROPERTIES SRL,

ȘOSEAUA PIPERA NR 4, SECTOR
1, BUCURESTI, 014255, ROMANIA

(540)

MY CORBEANCA RO

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 26.04.01; 29.01.12

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03708
(151) 26/05/2022
(732) SC TONIK PHARM SRL, TRAIAN,

NR. 4, JUD. ALBA, SEBES, 515800,
ALBA, ROMANIA

(540)

PROMEXAL FORTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.

───────

(210) M 2022 03709
(151) 26/05/2022
(732) RODASIM SRL, COMUNA

BUJORENI, NR. 73, JUD. VALCEA,
BUJORENI, VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bee smart

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 27.05.01; 29.01.13; 26.04.02

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

3. Preparate cosmetice, produse de toaletă,
produse de parfumerie, preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse cosmetice pentru animale,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea animalelor,
preparate pentru igiena orală, șervețele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, șervețele umede impregnate cu
detergent pentru spălat vase, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului, demachiante
pentru ochi, produse demachiante pentru ochi,
dischete demachiante din vată, șervețele din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
bețișoare cu vată impregnate cu produse
demachiante.
16. Saci de gunoi, saci pentru coșul de gunoi,
saci din hârtie pentru coșul de gunoi, saci din
plastic pentru coșurile de gunoi, saci din plastic
pentru coșul de gunoi, saci de gunoi din plastic
(pentru uz casnic), saci de gunoi din hârtie
(pentru uz casnic), saci de gunoi din vinil de uz
casnic, saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic, hârtie pentru copt, pungi de plastic pentru
copt în cuptor, hârtie de uz casnic, pungi de hârtie
de uz casnic, pungi din plastic de uz casnic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, pungi de hârtie de uz casnic
pentru deșeuri alimentare, pungi din material
plastic biodegradabil pentru deșeuri alimentare,
de uz casnic
21. Bureti, bureți de curățat de uz casnic, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru vase, bureți
pentru frecare, bureți de menaj, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți metalici pentru curățat,
bureți de sârmă pentru cratițe, bureți cosmetici,
bureți pentru corp, bureți pentru baie din plasă,
bureți pentru exfolierea pielii, bureți de baie,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,
bureți pentru aplicarea pudrei de corp, lavete
pentru șters lentilele aparatelor foto, tăvi de copt
din aluminiu, vase pentru gătit din aluminiu,
recipiente din aluminiu pentru alimente, vase
pentru copt din aluminiu, forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
folie de aluminiu de uz casnic, cârpe pentru

(591) Culori revendicate: negru, verde,
galben, bleu, alb, potrocaliu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

438

curățare, bureți pentru curățare, material pentru
curățare, cârpe pentru curățare confecționare
din celuloză, bureți de baie din plasă de nailon
pentru curățarea corpului, instrumente abrazive
pentru utilizare în bucătărie (curățare), bureți
de microdermabraziune pentru uz cosmetic,
produse pentru curățare, instrumente abrazive
pentru utilizare în bucătărie (curățare)., bureti
metalici, bureți abrazivi, bureți din sârmă, lavete
de spălat vase

───────

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

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

(540)

ASPRO THE AGENCY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor

───────

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

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

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

(540)

AXIOMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare fără
conţinut, aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile.
35. Furnizarea de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, abonament la un pachet
media de informații, realizare de abonamente
la pachete de informații, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, furnizare de rapoarte privind informațiile
contabile, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, obținerea de
informații comerciale, colectare de informații
comerciale, compilare de informații comerciale,
colectarea de informații de afaceri, colectarea de
informații pentru afaceri, compilare de informații
despre societăți, sistematizarea informațiilor
în fișiere electronice, servicii de informații
statistice în afaceri, furnizare de informații
statistice de afaceri, compilare de informații în
registre computerizate, ținere a unui registru
cu informații, compilare de informații statistice
privind cercetarea medicală, elaborare de
informații statistice în domeniul afacerilor,
actualizare și administrare de informații în
registre, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,

(591) Culori revendicate: mov (Pantone 
7648C), verde (Pantone 7745 C)
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căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, compilare și
sistematizare a informațiilor utilizate în transmisii
electronice, compilarea și sistematizarea de
informații în baze de date computerizate,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, obținerea de
informații în domeniul afacerilor, referitoare la
statutul societăților, culegere și sistematizare de
informații în baze de date informatice, compilare
și introducere de informații în baze de date
informatizate, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță profesională,
investigații sau informații în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
furnizarea de informații comerciale, furnizarea
de informații pentru afaceri, agenții de informații
comerciale, informații și investigații comerciale,
servicii de informații comerciale, furnizarea de
informații comerciale, furnizare de informații
comerciale, difuzare de informații comerciale,
analiza informațiilor de afaceri, furnizare de
informații privind afacerile, furnizare de informații
de afaceri, informații comerciale asistate de
calculator, difuzare de informații de afaceri,
furnizare de informații comerciale (afaceri),
servicii de informații comerciale computerizate,
furnizare de informații comerciale computerizate,
informații în materie de afaceri, cercetare de
informații de afaceri, căutări privind informațiile
despre companie, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii de furnizare de
informații comerciale, furnizare de informații
privind managementul afacerilor, compilare
și furnizare de informații statistice și de
informații privind prețurile comerciale, furnizare
de informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații cu caracter comercial, furnizare de
informații privind schimburile comerciale, servicii
de informații comerciale, prin internet, studii
de cercetare privind informațiile comerciale,
furnizare de informații despre studii de
piață, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, furnizare de
informații comerciale și de afaceri, servicii
de informații economice în scop comercial,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
colectarea de informații privind studiile de
piață, furnizare de informații comerciale despre
societăți comerciale, furnizare de informații cu
privire la întreprinderi și informații cu caracter
comercial prin rețele informatice globale, servicii

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

───────
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(210) M 2022 03719
(151) 27/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

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

(540)

Paduden Suspensie -
Ameliorează durerea

și reduce febra !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale,  ierburi  și  rădăcini  medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
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materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante

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

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

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

(540)

ANDRANI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Achiziţii de întreprinderi pentru terţi,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferinţe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare angro şi cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenţi,
administrare de birouri de afaceri pentru
terţi, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială şi pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, administrarea magazinelor, administrarea
şi managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăţilor comerciale (pentru terţi), asistenţă
comercială în managementul afacerilor,
asistenţă comercială privind deschiderea de
francize, asistenţă comercială privind sistemul
de franciză, asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistenţă
în administrarea întreprinderilor industriale şi
comerciale, asistenţă în afaceri, asistenţă
în conducerea afacerilor, asistenţă în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistenţă în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistenţă în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistenţă în gestiunea

afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistenţă în
domeniul administrării şi planificării afacerilor,
asistenţă în management pentru companiile
comerciale, asistenţă în management pentru
firme comerciale, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale, asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistenţă managerială pentru
organizaţiile industriale, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistenţă în materie de
management, furnizarea asistenţei (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizarea asistenţei în
afaceri, furnizarea asistenţei în managementul
afacerilor, furnizarea asistenţei pentru înfiinţarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizarea
informaţiilor de contacte comerciale şi de
afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerţ cu amănuntul pentru terţi,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, furnizarea informaţiilor despre
metode de vânzare, intermedierea afacerilor
comerciale pentru terţi, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, investigaţii comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităţilor
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relaţiei cu clienţii,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul şi consultanţa în procesele
de afaceri, negociere de contracte de
publicitate, pentru terți, organizarea întâlnirilor
de afaceri, organizarea şi coordonarea
întâlnirilor de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociaţi pentru fuziuni, preluări, precum
şi înfiinţări de întreprinderi, realizarea studiilor
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri (studii de piaţă), pregătirea studiilor
de proiecte referitoare la aspecte legate de
afaceri, servicii de reorganizare a proceselor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de consultanţă în afaceri, servicii de
asistenţă administrativă şi prelucrarea datelor,
servicii de colaborări a afacerilor în reţea, servicii
de comandă angro, servicii de consultanţă
şi de management al afacerilor, servicii de
franciză care oferă asistenţă în afaceri, servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
reprezentanţă comercială, servicii oferite de

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M. LEONTINA BANCIU,
NR.6, AP.110, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA
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un francizor, respectiv asistenţă în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în reţea, supravegherea afacerii
(în numele terţilor), achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, achiziţionarea
produselor şi serviciilor pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preţ, servicii
de comercializare cu amănuntul de mobilier,
servicii de comerţ cu amănuntul prin comenzi
poştale de mobilier, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu mobilier, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare angro
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură
cu mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură cu
mobilier, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în domeniul comercializării
produselor.

───────

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

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

(540)

GENERAȚIA DE AUR

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

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

───────

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

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

(540)

PASADENA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

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

(540)

Biodigest Rehydrate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

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

(540)

Biodigest FloraBalance
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

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

(540)

Biodigest AcidControl

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

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

───────

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

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

(540)

Biodigest PowerEnzymes
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

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

(540)

Biodigest EmetoFix
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

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

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

(540)

Biodigest StomachRelief
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

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

(540)

Biodigest LipoBalance
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

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

(540)

Biodigest SlimEffect
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

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

(540)

Biodigest HepatoDetox
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

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

(540)

Biodigest EnteroCalm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

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

(540)

FEREASTRA REKORD

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

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

───────

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

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

(540)

ISAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirația artificială, veste anti-glonț, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonț, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, stații de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curățare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor

transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,  reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
mașini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecția împotriva incendiilor,
ecrane de protecție din azbest pentru pompieri,
aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, interfețe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluși, cântare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane)/balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
țigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
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de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice,
containere pentru lamele de microscop,
containere pentru lentilele de contact,
panouri de comandă (electricitate), conectori,
electrici, sârmă de cupru, izolată, telefoane
fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi i
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneți
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau militare, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medical,
diafragme (acoustică), diafragme pentru aparate
științifice, diafragme (fotografie), mașini de
dictare (dictating machines), aparate de difracție
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
stații meteorologice digitale, asistenți personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței/aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), măști pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uși, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile, fișiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi

pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), șine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanță a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități de
afișare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru ușile cu
interblocare, unități de efecte electrice și
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanță,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afișaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, mașini de stins
incendiile, pompe de incendiu, șalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
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de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăți pentru scafandri, căști
pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, pașapoarte biometrice/
pașapoarte electronice, cărți de identitate
biometrice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși pentru scafandri, mănuși de protecție
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecție pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicționare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curățarea capului (de înregistrare), căști de
protecție pentru sporturi, căști de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvență, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboți umanoizi
cu inteligență artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroșu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acționate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboți de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,

colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led): balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice unități cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanță magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneți, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/ instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecția muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecții dentare pentru sporturi, aparate
și instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigație,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
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a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planșete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanțe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare)/
unități centrale de procesare, ecrane de
proiecție, aparate de proiecție, dispozitive
de protecție împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecție împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecție pentru aviatori, căști
de protecție, măști de protecție,nu pentru uz
medical, căști de protecție pentru sporturi,
folii de protecție adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecție adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafiei aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanță, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălțimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecția

tastaturilor virtuale, pături de supraviețuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor: bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învățarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotație, reostate, căști (toci)
pentru echitație, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță/ plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât cele
pentru scaune de vehicule și echipamente,
salinometre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliți
pentru scopuri științifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a . datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
șuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboți de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea și controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
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pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demarcare pentru motoare, aparate
pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboți de învățare, protecții pentru dinți, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicații sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodollte, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,

termostate pentru vehicule, calculatoare client
subțire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
brațe de pick-up, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unități flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluși, casete
video, vizoare, fotografice, căști de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activității, calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical., capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, adaptoare
de gen [adaptoare de cabluri] pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane, baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
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vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecții
pentru cot(articole sportive), ținte electronice,
carusele pentru parcurile de distracții, arme
pentru scrimă, măști de scrimă, mănuși speciale
pentru scrimă, cârlige pentru pește, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuși de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuși pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roți, mănuși
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
și stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheață, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manșe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecții pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undița, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măști (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuși matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbați (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
dejoacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepția instalațiilor,
lumânărilor și produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniție pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuție (jucării), aparate pentru exerciții
fizice, pihatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile dejoacă, cărți de joc, jucării de pluș, jucării
de pluș cu păturică atașată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile și jucării cu
funcții de telecomunicații integrate, căptușeli
de protecție (părți din costumele de sport),
folii de protecție adaptate pentru ecrane pentru

cabluri usb pentru telefoane mobile, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane inteligente, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane,
adaptoare pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane, căști pentru telefoane, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoanele celulare,
adaptoare de telefoane mobile, folii protecție
telefoane.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de crăciun, aparate de amuzament, automate și
acționate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
dejoacă pentru bebeluși, jocuri de table, genți
special concepute pentru schiuri, tunuri de
aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuși de baseball, mănuși de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoței pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziționarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, cârduri de bingo,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate și mașini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuși de
box, blocuri de construcție (jucării), jocuri de
construcție, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măști de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de șah, table de șah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciții)/aparate de
exerciții (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice crăciunului
(noutăți pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ținte), hamuri pentru alpiniști,
mese de biliard acționate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coșuri de prins
pește (capcane de pescuit), genți de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
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35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele
09 și 28 cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și sa cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot ti furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al

punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilorțfuncții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații

jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuși marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluți balansoar, undițe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staționare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleți, roți de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturași (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praștii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praștii
(articole sportive), automate (mașini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecții pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staționare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ținte pentru tragere, ursuleți
de pluș, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măști de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuțuri, mașini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genți de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboți de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, mașini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăților (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
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pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, comerț online
cu produse din clasele 09 și 28, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte

publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

───────
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(210) M 2022 03739
(151) 27/05/2022
(732) KEMCRISTAL S.R.L., STR.

MUNCII, NR.51, JUDETUL
CALARASI, FUNDULEA,
CĂLĂRAȘI, 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)

KRISTALFOAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

───────

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

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

(540)

PAUCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, trusă pentru cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, lac de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru uz personal, şervetele impregnate cu
produse cosmetice, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, agenţi de slăbit (cosmetici),
cu excepţia celor de uz medical, balsamuri de
par (balsamuri-sampon), şampon, adezivi pentru
gene, par si unghii false, lac de unghii, oja
de unghii, baza pentru unghii (cosmetice), pile
abrazive pentru unghii, preparate pentru intarirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
balsamuri pentru unghii, sclipici pentru unghii,
unghii false, farduri pentru truse de machiaj.
8. Unghiere electrice sau neelectrice, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), pile unghii.
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9. Cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), manechine pentru exerciţii
de prim-ajutor (aparate de instruire), reclame
luminoase.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
acţionate electric, stimulatoare electronice
pentru uz medical, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea muşchilor,
electrostimulatoare transcutanate pentru
stimularea nervilor, aparate pentru stimularea
electrică a muşchilor, aparate pentru stimularea
electrică a grupelor de muşchi, aparate pentru
tratarea celulitei, lămpi cu ultraviolete pentru
scopuri medicale.

18. Genţi pentru cosmetice (fără conţinut), genţi,
curele din piele, poşete din piele, portofele.
20. Mobilier, seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, pensule pentru contur de ochi.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,

servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu produse cosmetice,
preparate cosmetice nemedicinale, trusă pentru
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, lac de uz cosmetic,
produse cosmetice pentru uz personal, şervetele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, agenţi de slăbit
(agenți cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, balsamuri de păr (balsamuri-sampon),
şampon, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, lac de unghii, ojă de unghii, bază pentru
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, preparate pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, balsamuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, unghii
false, unghiere, pile pentru unghii, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), cap de
manechin pentru cursuri de coafor (material
didactic), manechine pentru exerciţii de prim-
ajutor (aparate de instruire), reclame luminoase,
aparate de masaj, aparate de masaj acţionate
electric, stimulatoare electronice pentru uz
medical, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea muşchilor, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea nervilor, aparate
pentru stimularea electrică a muşchilor, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor de
muşchi, aparate pentru tratarea celulitei,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi
reflectoare, lămpi uv cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,
chiuvete pentru frizerii, genţi pentru cosmetice
(fără conţinut), genţi, curele din piele, poşete din

11. Lămpi fluorescente, lămpi reflectoare, lămpi
uv cu halogen pentru vapori de metale, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi cu raze solare ultraviolete pentru
scopuri cosmetice, sterilizatoare, sterilizatoare
cu ultraviolete, sterilizatoare cu ultrasunete de
uz casnic, chiuvete pentru frizerii, lămpi cu led,
lămpi de unghii, lămpi electrice.
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piele, portofele, mobilier, seturi de mobilier cu
trei piese pentru salon, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur de
ochi.

───────

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

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

(540)

SEEFCO
(531) Clasificare Viena:

29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.05

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

1. Îngrășăminte.
───────

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

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

(540)

BIG

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

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

───────

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

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

(540)

Q.Oxanique

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#00522c), rosu (Hex #a61a32)
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(210) M 2022 03746
(151) 27/05/2022
(732) TERRAFORM SRL, STR. ION

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

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

(540)

terrablue life is good

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

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

───────

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

JUDEȚ IAȘI, VALEA LUPULUI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

QEstetic Care, like a queen

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

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, analiză cosmetică, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, saloane de coafură, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, eliminarea celulitei,
epilat cu ceară, extinderea părului ca serviciu,
manichiură, îngrijire cosmetică pentru persoane,
îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă
și frumusețe, îngrijiri de igienă pentru oameni,
servicii oferite de saloane de frumusețe, servicii
de artă corporală, ondularea părului, podologie,
servicii oferite de saloane de bronzare, servicii
oferite de saloane de coafură, servicii oferite
de saloane de îngrijire a pielii, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii de coafor, servicii de
coafor pentru copii, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță

(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în domeniul cosmetic, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii de
cosmetică, servicii de epilare, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de epilare a
sprâncenelor cu ață, servicii de epilare cu laser,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de liposucție, servicii de machiaj, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de împletire a părului, servicii
de îngrijire a unghiilor, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de manichiură, servicii de
micropigmentare, servicii de pedichiură, servicii
de saună cu infraroșii, servicii de tatuare
a sprâncenelor, servicii de tratament pentru
celulită, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii de tratamente de
slăbire, servicii de tratare a celulitei, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament cosmetic,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, servicii de injectare cu
acid hialuronic si toxina botulinica, tratamente ale
pielii cu radiofrecventa si vacuum.

───────

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

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

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

(540)

UNITEH PRO Aducem
inovaţia la tine acasă

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a utilaje
agricole, tocatoare de furaje, granulatoare,
echipamente industriale de brichetare si
peletizare, batoze de porumb, tocatoare
de crengi, maşini de penit şi opărit,
aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinari, plutitoare, cuşti,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire şi
dresaj, sere, solarii, articole şi accesorii de
grădină, uscatoare de fructe, echipamente de
prelucrarea frunctelor, scule multufuncţionale,
pompe transfer lichide, butoaie, distilatoare
inox (cu excepția transportului), mașini, mașini-
unelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare, solarii, altele
decât cele de uz medical, solarii joase de tip
tunel (nemetalice sau cadre nemetalice) pentru
protejarea plantelor, aspiratoare, aspiratoare de
uz industrial, aspiratoare electrice, aspiratoare
automate, scule și instrumente de mână

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

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

───────

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

STR. MĂMULARI NR. 19,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

sens politic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

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

───────

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

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

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

(540)

EVER EAST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate
proprii sau ale terților, servicii publicitare privind
ziarele, publicațiile electronice, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, organizare pentru
dispunerea de spațiu publicitar în ziare,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, bloguri, publicații editoriale online,
ziare și reviste, abonamente la ziare, reviste
și publicații , inclusiv electronice, administrarea
abonamentelor la ziare reviste și publicații
electronice, organizarea de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente
la mijloace de informare pentru terți, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de intermediere
comercială, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
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(210) M 2022 03755
(151) 29/05/2022
(732) ISTVAN GOCZA, BD. GEORGE

MOROIANU NR.219, JUDEȚ
BRAȘOV, SĂCELE, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.
SRL, STR. ZIZINULUI NR.84, SC.B,
AP.14, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

4village

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, studii de
marketing, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare.
36. Închirierea apartamentelor, afaceri
imobiliare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară.
39. Închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, închirierea de vehicule, închirierea de
portbagaje cu montare pe capota vehiculului.
41. Furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, închirierea
echipamentelor audio, organizarea şi susţinerea

de concerte, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de karaoke,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele
de teatru sau studiourile de televiziune, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), prezentarea
prestaţiilor live, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, producţia de spectacole, servicii
de tabere sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
decoruri pentru scenă, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
regizarea de spectacole, servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare în domeniul educațional,
organizarea de evenimente de divertisment,
organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, servicii de
antrenamente de sport și fitness, servicii oferite
de școala de schi.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), servicii de cazare hotelieră, închirierea
aparatelor de iluminat, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, închiriere de spații de
cazare de vacanță, servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasă.
44. Fizioterapie / terapie fizică, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, servicii de
terapie, îngrijire, medicală.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

463

(210) M 2022 03759
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

TUSSOLIN DUO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(210) M 2022 03761
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

DEBLOSIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare.
5. Medicamente de uz medical.

───────

(210) M 2022 03764
(151) 30/05/2022
(732) RAMONA-NICOLE MANESCU,

STRADA CAMPUL CU FLORI
NR.10, BL.A48, SC.2, AP.16,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Humanitera

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.23

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

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

───────

(210) M 2022 03768
(151) 30/05/2022
(732) AGRICOVER CREDIT IFN SA, BD.

PIPERA NR. 1B, CLADIREA DE
BIROURI CUBIC CENTER, ET. 6,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Credit360

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.06

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

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, software pentru comunități
de utilizatori, software pentru managementul
relațiilor cu clienții, software de comunicare
pe calculator care permite accesarea și
administrarea conturilor de client, contoare/
aparate de măsură, stații meteorologice digitale,
publicații electronice, descărcabile, sisteme
de poziționare globală (GPS), instrumente

(591) Culori revendicate: roz (Hex #EC008B),
verde (Hex #00FFCD)

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 574,
Pantone 375)
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meteorologice, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale.
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: 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,
software pentru comunități de utilizatori, software
pentru managementul relațiilor cu clienții,
software de comunicare pe calculator care
permite accesarea și administrarea conturilor
de client, 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, 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 consultanță comercială
în domeniul agricol, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, 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.
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),
agenție de credit în domeniul agricol, procesarea
plăților efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cardul de debit.

───────

(210) M 2022 03770
(151) 30/05/2022
(732) S.C. AGRINVEST PLANT S.R.L.,

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AGRINVEST PLANT

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

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

clase:
1. Îngrașăminte pentru agricultură, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
acid formic, acizi pentru uz agricol, acoperire
de suprafață cu humus, activatori pentru
compost, adezivi de uz agricol pentru
combaterea dăunătorilor, adezivi stratificați de
uz agricol pentru combaterea dăunătorilor,
aditivi biologici pentru transformarea recoltelor
în compost, aditivi biologici pentru transformarea
vegetației în furaje, aditivi biologici pentru
transformarea vegetației în nutrețuri, aditivi
chimici pentru fungicide, aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi pentru plantare pentru
facilitarea înrădăcinării, aditivi pentru soluri,

NR.74, C2-BIROU, BIROUL NR.1,
SAT BARAITARU, JUD. PRAHOVA,
COM. DRAGANESTI, PRAHOVA,
ROMANIA
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aditivi pentru soluri (fertilizanți), aditivi pentru
însilozare (conservanți), adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, adjuvanți chimici folosiți
în horticultură, adjuvanți chimici folosiți în
silvicultură, agenți activi de suprafață pentru
sol, folosiți pentru a stimula mișcarea uniformă
a apei în sol, agenți biostimulanți fiind
hormoni pentru plante, agenți biostimulanți
fiind preparate nutritive pentru plante, agenți
chimici tensioactivi pentru utilizare în agricultură,
agenți chimici tensioactivi pentru utilizare în
horticultură, agenți chimici tensioactivi pentru
utilizare în silvicultură, agenți de umidificare
pentru gazon, substanțe cleioase pentru
arboricultură, amoniac anhidru, amestecuri de
pământ pentru horticultură, amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
însilozarea fânului (altele decât cele de uz
veterinar), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru sterilizarea compostului,
agenți naturali și sintetici pentru creșterea
plantelor, agenți nutritivi pentru alge, agenți
nutritivi pentru flori, agenți nutritivi pentru plante,
agenți pentru ameliorarea solului (cu excepția
celor pentru sterilizare), produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor),
alcalii volatile de uz industrial (amoniac), alcaloizi
de uz agricol, alge marine (îngrășăminte),
amelioratori de sol, amelioratori de sol de
uz agricol, amelioratori de sol de uz horticol,
amestecuri de compost din material pe bază
de minerale sub formă de particule, amestecuri
de compost îmbogățite cu substanțe organice,
amestecuri de concentrate bacteriene care
se adaugă la însilozare (altele decât cele
de uz medical și veterinar), amestecuri de
gaz folosite în agricultură, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite
ca îngrășăminte în horticultură, amestecuri
de produse chimice și materiale naturale
utilizate ca îngrășăminte agricole, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
creșterea valorii nutriționale a furajelor (altele
decât cele de uz veterinar), amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, cărbune de lemn folosit
în domeniul horticulturii, cărbune de lemn
folosit pentru îmbunătățirea solului, clorat de
sodiu, clei pentru altoirea arborilor, cianamidă
calcică (îngrășământ), calcar granulat de
uz agricol, calcar pulverizat de uz agricol,
carbolineum pentru protecția plantelor, ceară
pentru altoit, ceară preparată pentru altoirea
copacilor, cianamide de calciu, borhot de bere
(îngrășământ), bioxalat de potasiu, biostimulante
pentru plante, biofertilizatori destinați utilizării la

tratarea solului, biofertilizatori destinați utilizării
la tratarea semințelor, articole din polimer pentru
stocarea lichidelor, folosite în silvicultură, baze
fertilizate realizate din lână minerală pentru
creșterea plantelor, biofertilizatori, biofertilizatori
cu azot, argilă expandată pentru culturi
hidroponice (substrat), arseniat de plumb,
arsenic, articole din polimer pentru stocarea
lichidelor, folosite în agricultură, articole din
polimer pentru stocarea lichidelor, folosite
în horticultură, făină de oase (îngrășământ),
fertilizante complexe, fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, extracte de alge marine folosite
ca fertilizant, extract de alge utilizat ca stimulator
de creștere pentru plante, etilenă, emulgatori
folosiți în industria procesării nutrețurilor, digestat
organic (îngrășământ), defolianți, culturi de
microorganisme folosite la fermentarea furajelor
însilozate, culturi bacteriene de uz agricol, criolit,
conservanți pentru plante, conservanți pentru
flori tăiate, compuși pentru ghivece, compoziții
pentru îngrășăminte, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, compost în formă solidă, compost
în formă lichidă, compost pentru medii de
cultură horticole, compost din frunze, compost
organic, compost pe bază de alge marine,
compost de câmp (îngrășământ), compost care
conține antioxidanți, halogeno-silan organic,
găinaț de pui fermentat folosit ca îngrășământ,
gunoi de grajd provenit de la oi folosit ca
îngrășământ, gunoi de grajd, guano, granule
pentru reținerea apei folosite la hrănirea rădăcinii
capilare a plantelor, gips folosit ca îngrășământ,
ghivece de turbă pentru horticultură, gene
obținute prin biotehnologie destinate fabricării
de semințe agricole, gene de semințe pentru
producția agricolă, gaze folosite în silvicultură,
gaze folosite în horticultură, fosfați folosiți în
industria furajeră, fosfați (îngrășăminte), fosfat
lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, fosfat de fier, fosfat de calciu, fibre
de piatră folosite în silvicultură, fibre de piatră
folosite în horticultură, fibre de piatră folosite în
agricultură, fertilizatori pentru plante, fertilizatori
lichizi, fertilizanți pentru pământ, fertilizanți de
faină de pește, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășământ pe bază de
nitrat de sodiu, îngrășământ marin, îngrășământ
foliar, îngrășământ din mangan, îngrășământ
cu superfosfat de calciu, îngrășământ cu sulfat
de amoniu, îngrășământ cu silicat de calciu,
îngrășământ cu potasiu calcinat, îngrășământ
cu nitrat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, îngrășăminte conținând azot și
magneziu, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte artificiale, îngrășăminte
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anorganice, îngrășăminte, îngrăşăminte
biologice non-chimice, ingrășământ mineral,
humus, produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, hormoni pentru stimularea
maturării fructelor, hormoni pentru plante
(fitohormoni), hormoni pentru accelerarea
maturării fructelor și legumelor, hemiceluloză,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte pentru
grădină, îngrășăminte pentru agricultură
din alge marine, îngrășăminte pe bază
fosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfat triplu, îngrășăminte pe bază de
superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază de
rumeguș, îngrășăminte pe bază de potasiu,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte organice, îngrășăminte
obținute prin tratarea deșeurilor cu râme,
îngrășăminte naturale realizate din componente
marine, îngrășăminte naturale, îngrășăminte
multinutritive, îngrășăminte hidroponice,
îngrășăminte fără clor, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere rapidă, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, îngrășăminte din compuși
de nitrogen, îngrășăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrășăminte cu sulfat
de potasiu, îngrășăminte cu microorganisme
adăugate, îngrășăminte cu clorură de potasiu,
învelișuri din semințe (fertilizanți), înlocuitori
lichizi pentru îngrășăminte, înlocuitori de sol,
îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte sub formă de humus utilizate
pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrășăminte pentru uz casnic,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru plante de
interior, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
(soluții) cu eliberare lentă, mănunchiuri de
fibre minerale folosite ca mediu de dezvoltare
anorganic pentru plante, medii de creștere
pentru plante, materiale plastice sub formă
de pulbere, lichid sau pastă, materiale pentru
îmbunătățirea solului, materiale fibroase utilizate
ca îngrășăminte, materiale de propagare (medii
de cultură), material fibros folosit ca agenți
pentru îmbunătățirea solului, mastic pentru
umplerea cavităților arborilor (arboricultură),
clorură de magneziu, kainit, inoculanți biologici,
alții decât cei de uz medical, inhibitori de
germinație (agenți antigerminativi), pământ de
ghiveci ecologic, peroxid de calciu folosit

în silvicultură, peroxid de calciu folosit în
horticultură, peroxid de calciu folosit în
agricultură, perlit folosit în horticultură, oțet de
lemn (acid pirolignos), oligoelemente folosite în
horticultură, oligoelemente folosite în agricultură,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante, nutrienți pentru plante folosite în acvarii,
nitrobacterii pentru utilizare în acvacultură, nitrat
de calciu, nitrat de amoniu, negru de fum
de uz industrial sau agricol, mulci pentru
îmbogățirea solului în mediile horticole, mulci
pentru îmbogățirea solului în mediile agricole,
mulci pentru îmbogățirea solului (îngrășământ),
molibdat de sodiu, microorganisme pentru
distrugerea de toxine (nu de uz medical),
microorganisme folosite la stimularea creșterii
plantelor, micronutrienți pentru aplicare pe
culturi, medii de dezvoltare horticole, medii de
cultură realizate din praf de fibră de nucă
de cocos, medii de cultură de mucegai, cu
substrat de turbă, medii de cultură, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor horticole, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor agricole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru reglarea creșterii
produselor horticole, preparate pentru hrănirea
plantelor, preparate minerale folosite ca
alimente nutritive pentru plante, preparate
microbiene inoculabile, altele decât cele de uz
medical, preparate fertilizate din lână minerală
pentru creșterea plantelor, preparate chimice
pentru tratarea solului, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, preparate chimice
pentru prevenirea bolilor la cereale, preparate
bacteriologice folosite în silvicultură, preparate
bacteriologice folosite în horticultură, preparate
bacteriologice folosite în agricultură, preparate
bacteriene folosite în silvicultură, preparate
bacteriene folosite în horticultură, preparate
antigerminative pentru legume, prepararea
semințelor pentru conservare, praf de sânge
(îngrășământ), potasă, potasiu, polimeri utilizați
la fabricarea produselor chimice agricole,
peroxizi anorganici folosiți în silvicultură,
peroxizi anorganici folosiți în horticultură,
peroxizi anorganici folosiți în agricultură,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor
(cu excepția celor sterilizante), produse
chimice pentru îmbunătățirea solurilor, produse
chimice pentru îmbogățirea solului, produse
chimice pentru silvicultură, cu excepția
fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor și
paraziticidelor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

467

pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
pentru inhibarea creșterii buruienilor, produse
chimice folosite în silvicultură, produse chimice
folosite în pesticide, produse chimice folosite în
horticultură (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
folosite în compozițiile de pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
compozițiile de erbicide, produse chimice
folosite la tratamentul în urma efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la producția de
regulatoare pentru creșterea insectelor, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea de
pesticide, produse chimice destinate utilizării în
agricultură, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor de grădină,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
săruri (îngrășăminte), soluri preparate pentru
germinarea semințelor, soluri preparate, sol
pentru plante, sol artificial pentru cultivarea
plantelor realizat din materiale plastice, sol
artificial pentru cultivarea plantelor realizat
din materiale minerale, sol artificial pentru
cultivarea plantelor, produse pentru conservarea
semințelor, rășini ureo-formaldehidice, pulberi
și preparate organice de ameliorare a solului,
promotori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), produse pentru
îmbunătățirea solului pe bază de fibre de
nucă de cocos, produse pentru îmbunătățirea
solului pe bază de alge marine, produse
pentru îmbunătățirea solului introduse înainte de
însămânțare (altele decât cele pentru sterilizare),
produse pentru îmbunătățirea solului de uz
horticol, produse pentru îmbunătățirea solului
de uz agricol, produse pentru reglarea creșterii
plantelor care conțin microorganisme, produse
pentru conservarea florilor, produse minerale
folosite la creșterea plantelor, produse de
reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse de accelerare pentru compost pe bază
de alge marine, produse chimice utilizate în
procesul de fabricație a insecticidelor, produse

chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice supresoare de
praf pentru utilizare pe cereale, produse chimice
pentru sigilarea rănilor la plante, substanțe
pentru îmbunătățirea solului, substanțe pentru
stabilizarea solului, substanțe pentru reglarea
creșterii plantelor, substanțe pentru pregătirea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru culturile hidroponice (agricultură),
substanțe pentru controlul creșterii plantelor
de apă, substanțe pentru controlul creșterii
algelor acvatice, substanțe pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltelor, substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltei de legume,
substanțe nutritive (îngrășăminte) sub formă
lichidă folosite în agricultură, substanțe de
pregătire a solului, substanțe chimice utilizate
în horticultură, substanțe chimice folosite ca
acoperiri pentru sol, substanțe chimice destinate
utilizării în acvacultură, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, substanțe chelatoare utilizate ca
suplimente pentru frunzișul plantelor, substanțe
chelatoare utilizate ca nutrienți pentru frunzișul
plantelor, strat superior al solului, stimulatori de
creștere a plantelor ce conțin microorganisme,
stimulatori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), stabilizatoare de
sol pentru drumuri, iazuri și lacuri, soluții
nutritive care conțin oligoelemente pentru
plante, soluții de azotat de calciu folosite în
solurile poluate, preparate pentru îmbunătățirea
solurilor, var de uz agricol, uree (îngrășământ),
unguent cicatrizant pentru arbori, tărâțe de
orez (fertilizant), turbă tratată chimic folosită
în horticultură, turbă tratată chimic folosită în
agricultură, turbă sub formă de compost, turbă
pentru cultivarea semințelor, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost, turbă
(îngrășământ), tratamente pentru conservarea
semințelor, surfactanți folosiți în compoziția
pesticidelor agricole, surfactanți folosiți la
fabricarea de hrană pentru animale, suplimente
nutritive din alge pe bază de calciu destinate
utilizării în acvarii, superfosfați (îngrășăminte),
superfosfat dublu sau triplu (îngrășământ), sulfați
feroși folosiți împotriva îngălbenirii frunzelor
plantelor, sulfat de potasiu, sulfat de magneziu,
substraturi pentru utilizare în agricultură,
horticultură și silvicultură, substraturi pentru
plante, substraturi pentru culturi hidroponice
(agricultură), substanțe produse cu ajutorul
ingineriei genetice, folosite în horticultură,
substanțe pentru utilizare în acvacultură
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(altele decât cele farmaceutice), substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, zgură
(îngrășăminte), zgura lui thomas (îngrășământ
fosfatic), xilenol, produse chimice pentru
protecția contra bolilor viței de vie.
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
ciuperci proaspete, plante proaspete, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb
proaspăt, produse agricole (neprelucrate),
produse agricole brute, produse agricole brute
și neprocesate, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole brute, produse
forestiere neprocesate, produse horticole
neprocesate, fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, copaci și produse forestiere, flori,
gazon natural, cereale neprelucrate, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate
pentru consum, graunte (cereal), cereale
brute, malțuri și cereale neprocesate, reziduri
de plante (materiale brute), semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
alac neprocesat, arbuști ornamentali naturali,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
fructe longkong proaspete, 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, ceapă proaspătă, 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 proaspeți, cartofi
dulci, proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi neprelucrați, castane de apă proaspete,
castane proaspete, castraveți proaspeți,
castraveți țepoși proaspeți, chili proaspăt,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă,
cimbru proaspăt, cireșe (neprelucrate), cireșe
(proaspete), citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, copra neprelucrat, coriandru
proaspăt, coșuri cadou cu fructe proaspete,

culturi de salată, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei neprelucrați, dovlecei
proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci proaspeți,
dude proaspete, fasole adzuki proaspătă, fasole
fava proaspătă, fasole neprelucrată, fasole
proaspete, fructe și legume proaspete, fructe
brute sub formă de bobițe, fructe proaspete
de sapodilla, fructe proaspete de rambutan,
fructe proaspete de păducel, fasole roșie,
crudă, fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe cu coajă
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 tropicale proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, frunze aromate proaspete
ale arbustului de piper japonez (sansho),
frunze de ceai neprocesate, frunze de muștar,
proaspete, frunze de perilla, proaspete (shiso),
ghimbir neprelucrat, ghimbir proaspăt, ghirlande
proaspăt tăiate, graviola proaspătă, grepfrut
proaspăt, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
hrean, proaspăt, iarba mâței (proaspătă),
iarbă de grâu (khorasan), proaspătă, iarbă
grasă, legume proaspete, boabe de ienupăr,
ierburi neprelucrate, ignam chinezesc proaspăt,
jaca proaspăt, jumătăți de mazăre verde,
proaspete, kumquat proaspăt, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, limete proaspete, linte
proaspătă, loganberries (hibrizi între zmeură și
mure creați de john logan) proaspete, longan
proaspăt, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
lămâi-caviar proaspete, lăstari de bambus
proaspeți, mandarine (fructe, proaspete), mango
mere proaspete, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate),
nuci de betel, proaspete, nuci de cocos,
nuci de cocos neprelucrate, năut proaspăt,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
caju proaspete, mere de zahăr (annona
squamosa) proaspete, mere neprelucrate, mere
proaspete, mere proaspete din specia syzygium
samarangense, merișoare proaspete, micro
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plante proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), morcovi proaspeți , morcovi
albi proaspeți (arracacha), moșmoane japoneze,
proaspete, muguri de xiang chun (toona
sinensis), legume proaspete, muguri proaspeți
de fasole verde, mure galbene proaspete, mure
proaspete, nuci neprelucrate, nuci braziliene
proaspete, nuci de cocos proaspete, nuci
de cola, nuci de cola proaspete, nuci de
ginkgo proaspete, nuci neprelucrate, nuci pecan
proaspete, nuci proaspete, oregano proaspăt,
orz pentru bere, papaia proaspete, pepene
oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
galbene proaspete, piersici neprelucrate, piersici
proaspete, plante proaspete în ghiveci, pomelo,
proaspete, portocale, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde, salate vii, salate verzi, salak
proaspete, rădăcină de yacon, proaspătă,
rădăcină crudă de hrean, rădăcini proaspete
de lotus, rădăcini pentru consum animal, rucola
proaspătă, portocale roșii proaspete, porumb
dulce (proaspăt), praz japonez proaspăt, praz
proaspăt, prune, proaspete, radicchio proaspăt,
rizomi comestibili proaspeți, rodii, rozmarin
proaspăt, roșcove, crude, roșii cherry, proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, roșii prunișoare
proaspete, rubarbă, proaspătă, salvie proaspătă,
sapote proaspete, semințe de pin, proaspete,
semințe de soia verde proaspătă în teacă
(soia verde), semințe oleaginoase nepreparate,
semințe proaspete de inga edulis, sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
neprelucrat, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză bok choy proaspătă, varză
chinezească napa, proaspătă (baechu), varză
creață proaspătă, varză de bruxelles proaspătă,
varză neprelucrată, știuleți de porumb dulce
neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja), zmeură proaspătă,
arpagic proaspăt, coroane de flori proaspăt
tăiate, coronițe din ierburi uscate de uz decorativ,
frunze de cartofi dulci, proaspete, ginseng
neprelucrat, ginseng proaspăt, plante fructifere
vii, plante de sparanghel, plante de pepinieră,
plante în ghiveci, pănuși de porumb uscați de uz
decorativ, hamei, ierburi (plante), ierburi pentru
consumul uman sau animal, lăstari de usturoi

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor agricole brute și neprocesate din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptînd
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
toate aceste produse fiind naturale "bio", 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.

proaspeți, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mentă (plante), plante agățătoare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, plante
comestibile naturale (neprelucrate), plante cu
flori, plante cu frunze, plante de aloe vera,
plante de apartament, plante de canabis, plante
de cânepă, plante de in (semințe de in),
butuci de viță de vie, trestie de zahăr
nepreparată, vetricea (plante), urzici, trestie de
zahăr, trandafiri (plante), răsaduri de hamei,
răsaduri, rădăcină proaspătă de brusture, plante
și flori naturale, plante vii pentru acvarii, rădăcină
de clopoțel chinezesc (doraji), rizomi vii, plante
uscate, plante uscate pentru decorare, plante
verzi naturale de uz decorativ, plante proaspete,
plante pentru iazuri (vii), plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante naturale
cu microorganisme simbiotice, plante naturale,
plante leguminoase, pomi fructiferi, arbuști
fructiferi.

42. Servicii de cercetare în agricultură, cercetare
cu privire la cultivarea în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
naturale utilizate în agricultură, servicii de
informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, consultanță privind
asigurarea calității, consultanță în materie de
control al calității, controlul calității, analiză a
dezvoltării produselor, dezvoltare și testare a
metodelor de producție chimică, dezvoltare de
metode de testare, efectuare de teste industriale,
controlul calității produselor pentru pământ,
consultanță și testare în materie de siguranță
a produselor de consum, consultanță tehnică
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în materie de testare, inspectarea mărfurilor
în vederea controlului calității, evaluarea
calitatii, evaluare științifică de riscuri, evaluarea
calității produselor, servicii de cercetare și
dezvoltare, servicii de autentificare, proiectare
și testare în vederea dezvoltării de produse
noi, inspecția produselor alimentare, servicii
de testare a solului, servicii de testare a
semințelor, servicii de laborator, testare, analiză
și evaluare a produselor terților în vederea
certificării, proiectare de software, închirierea
de software, instalarea de software, creare de
software, dezvoltare de software, elaborare de
software, întreținere de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, software ca
serviciu (saas), inginerie de software informatic,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, proiectare personalizată de software,
programare de software educativ, scriere de
software de calculator, servicii de personalizare
de software, design și dezvoltare de software,
copiere de software de calculator, configurare de
software de calculator, programare de software
pentru telecomunicații, proiectare de software
pentru terți, proiectare de sisteme software
grafice, dezvoltare de software pentru terți,
dezvoltare și testare de software, furnizare
de software nedescărcabil online, servicii
de consultanță pentru software, dezvoltare
software, programare și implementare, software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, închiriere de software de
divertisment, dezvoltare de software de realitate
virtuală, creare, întreținere și adaptare de
software, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, cercetare și
dezvoltare de software informatic, proiectare
de software de realitate virtuală, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, elaborare și
actualizare de software informatic, programare
de software pentru publicitate online, proiectare
și dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, proiectare de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru jocuri
video, închiriere de software pentru jocuri
video, programare de software pentru jocuri
video, actualizare de software pentru telefoane
inteligente, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare la comandă de
pachete de software

───────

(210) M 2022 03773
(151) 30/05/2022
(732) S.C. AGRINVEST FARM S.R.L.,

STR. CAZANELOR, NR.1561, SAT
STEJARU COM. SINGURENI,
GIURGIU, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AGRINVEST FARM

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

clase:
1. Îngrașăminte pentru agricultură, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
acid formic, acizi pentru uz agricol, acoperire
de suprafață cu humus, activatori pentru
compost, adezivi de uz agricol pentru
combaterea dăunătorilor, adezivi stratificați de
uz agricol pentru combaterea dăunătorilor,
aditivi biologici pentru transformarea recoltelor
în compost, aditivi biologici pentru transformarea
vegetației în furaje, aditivi biologici pentru
transformarea vegetației în nutrețuri, aditivi
chimici pentru fungicide, aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi pentru plantare pentru
facilitarea înrădăcinării, aditivi pentru soluri,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), aditivi pentru
însilozare (conservanți), adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, adjuvanți chimici folosiți
în horticultură, adjuvanți chimici folosiți în
silvicultură, agenți activi de suprafață pentru
sol, folosiți pentru a stimula mișcarea uniformă
a apei în sol, agenți biostimulanți fiind
hormoni pentru plante, agenți biostimulanți

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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fiind preparate nutritive pentru plante, agenți
chimici tensioactivi pentru utilizare în agricultură,
agenți chimici tensioactivi pentru utilizare în
horticultură, agenți chimici tensioactivi pentru
utilizare în silvicultură, agenți de umidificare
pentru gazon, substanțe cleioase pentru
arboricultură, amoniac anhidru, amestecuri de
pământ pentru horticultură, amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
însilozarea fânului (altele decât cele de uz
veterinar), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru sterilizarea compostului,
agenți naturali și sintetici pentru creșterea
plantelor, agenți nutritivi pentru alge, agenți
nutritivi pentru flori, agenți nutritivi pentru plante,
agenți pentru ameliorarea solului (cu excepția
celor pentru sterilizare), produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor),
alcalii volatile de uz industrial (amoniac), alcaloizi
de uz agricol, alge marine (îngrășăminte),
amelioratori de sol, amelioratori de sol de
uz agricol, amelioratori de sol de uz horticol,
amestecuri de compost din material pe bază
de minerale sub formă de particule, amestecuri
de compost îmbogățite cu substanțe organice,
amestecuri de concentrate bacteriene care
se adaugă la însilozare (altele decât cele
de uz medical și veterinar), amestecuri de
gaz folosite în agricultură, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite
ca îngrășăminte în horticultură, amestecuri
de produse chimice și materiale naturale
utilizate ca îngrășăminte agricole, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
creșterea valorii nutriționale a furajelor (altele
decât cele de uz veterinar), amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, cărbune de lemn folosit
în domeniul horticulturii, cărbune de lemn
folosit pentru îmbunătățirea solului, clorat de
sodiu, clei pentru altoirea arborilor, cianamidă
calcică (îngrășământ), calcar granulat de
uz agricol, calcar pulverizat de uz agricol,
carbolineum pentru protecția plantelor, ceară
pentru altoit, ceară preparată pentru altoirea
copacilor, cianamide de calciu, borhot de bere
(îngrășământ), bioxalat de potasiu, biostimulante
pentru plante, biofertilizatori destinați utilizării la
tratarea solului, biofertilizatori destinați utilizării
la tratarea semințelor, articole din polimer pentru
stocarea lichidelor, folosite în silvicultură, baze
fertilizate realizate din lână minerală pentru
creșterea plantelor, biofertilizatori, biofertilizatori
cu azot, argilă expandată pentru culturi
hidroponice (substrat), arseniat de plumb,
arsenic, articole din polimer pentru stocarea

lichidelor, folosite în agricultură, articole din
polimer pentru stocarea lichidelor, folosite
în horticultură, făină de oase (îngrășământ),
fertilizante complexe, fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, extracte de alge marine folosite
ca fertilizant, extract de alge utilizat ca stimulator
de creștere pentru plante, etilenă, emulgatori
folosiți în industria procesării nutrețurilor, digestat
organic (îngrășământ), defolianți, culturi de
microorganisme folosite la fermentarea furajelor
însilozate, culturi bacteriene de uz agricol, criolit,
conservanți pentru plante, conservanți pentru
flori tăiate, compuși pentru ghivece, compoziții
pentru îngrășăminte, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, compost în formă solidă, compost
în formă lichidă, compost pentru medii de
cultură horticole, compost din frunze, compost
organic, compost pe bază de alge marine,
compost de câmp (îngrășământ), compost care
conține antioxidanți, halogeno-silan organic,
găinaț de pui fermentat folosit ca îngrășământ,
gunoi de grajd provenit de la oi folosit ca
îngrășământ, gunoi de grajd, guano, granule
pentru reținerea apei folosite la hrănirea rădăcinii
capilare a plantelor, gips folosit ca îngrășământ,
ghivece de turbă pentru horticultură, gene
obținute prin biotehnologie destinate fabricării
de semințe agricole, gene de semințe pentru
producția agricolă, gaze folosite în silvicultură,
gaze folosite în horticultură, fosfați folosiți în
industria furajeră, fosfați (îngrășăminte), fosfat
lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, fosfat de fier, fosfat de calciu, fibre
de piatră folosite în silvicultură, fibre de piatră
folosite în horticultură, fibre de piatră folosite în
agricultură, fertilizatori pentru plante, fertilizatori
lichizi, fertilizanți pentru pământ, fertilizanți de
faină de pește, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășământ pe bază de
nitrat de sodiu, îngrășământ marin, îngrășământ
foliar, îngrășământ din mangan, îngrășământ
cu superfosfat de calciu, îngrășământ cu sulfat
de amoniu, îngrășământ cu silicat de calciu,
îngrășământ cu potasiu calcinat, îngrășământ
cu nitrat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, îngrășăminte conținând azot și
magneziu, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte artificiale, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte, îngrăşăminte
biologice non-chimice, ingrășământ mineral,
humus, produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, hormoni pentru stimularea
maturării fructelor, hormoni pentru plante
(fitohormoni), hormoni pentru accelerarea
maturării fructelor și legumelor, hemiceluloză,
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îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte pentru
grădină, îngrășăminte pentru agricultură
din alge marine, îngrășăminte pe bază
fosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfat triplu, îngrășăminte pe bază de
superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază de
rumeguș, îngrășăminte pe bază de potasiu,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte organice, îngrășăminte
obținute prin tratarea deșeurilor cu râme,
îngrășăminte naturale realizate din componente
marine, îngrășăminte naturale, îngrășăminte
multinutritive, îngrășăminte hidroponice,
îngrășăminte fără clor, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere rapidă, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, îngrășăminte din compuși
de nitrogen, îngrășăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrășăminte cu sulfat
de potasiu, îngrășăminte cu microorganisme
adăugate, îngrășăminte cu clorură de potasiu,
învelișuri din semințe (fertilizanți), înlocuitori
lichizi pentru îngrășăminte, înlocuitori de sol,
îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte sub formă de humus utilizate
pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrășăminte pentru uz casnic,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru plante de
interior, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
(soluții) cu eliberare lentă, mănunchiuri de
fibre minerale folosite ca mediu de dezvoltare
anorganic pentru plante, medii de creștere
pentru plante, materiale plastice sub formă
de pulbere, lichid sau pastă, materiale pentru
îmbunătățirea solului, materiale fibroase utilizate
ca îngrășăminte, materiale de propagare (medii
de cultură), material fibros folosit ca agenți
pentru îmbunătățirea solului, mastic pentru
umplerea cavităților arborilor (arboricultură),
clorură de magneziu, kainit, inoculanți biologici,
alții decât cei de uz medical, inhibitori de
germinație (agenți antigerminativi), pământ de
ghiveci ecologic, peroxid de calciu folosit
în silvicultură, peroxid de calciu folosit în
horticultură, peroxid de calciu folosit în
agricultură, perlit folosit în horticultură, oțet de
lemn (acid pirolignos), oligoelemente folosite în
horticultură, oligoelemente folosite în agricultură,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante, nutrienți pentru plante folosite în acvarii,
nitrobacterii pentru utilizare în acvacultură, nitrat

de calciu, nitrat de amoniu, negru de fum
de uz industrial sau agricol, mulci pentru
îmbogățirea solului în mediile horticole, mulci
pentru îmbogățirea solului în mediile agricole,
mulci pentru îmbogățirea solului (îngrășământ),
molibdat de sodiu, microorganisme pentru
distrugerea de toxine (nu de uz medical),
microorganisme folosite la stimularea creșterii
plantelor, micronutrienți pentru aplicare pe
culturi, medii de dezvoltare horticole, medii de
cultură realizate din praf de fibră de nucă
de cocos, medii de cultură de mucegai, cu
substrat de turbă, medii de cultură, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor horticole, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor agricole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru reglarea creșterii
produselor horticole, preparate pentru hrănirea
plantelor, preparate minerale folosite ca
alimente nutritive pentru plante, preparate
microbiene inoculabile, altele decât cele de uz
medical, preparate fertilizate din lână minerală
pentru creșterea plantelor, preparate chimice
pentru tratarea solului, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, preparate chimice
pentru prevenirea bolilor la cereale, preparate
bacteriologice folosite în silvicultură, preparate
bacteriologice folosite în horticultură, preparate
bacteriologice folosite în agricultură, preparate
bacteriene folosite în silvicultură, preparate
bacteriene folosite în horticultură, preparate
antigerminative pentru legume, prepararea
semințelor pentru conservare, praf de sânge
(îngrășământ), potasă, potasiu, polimeri utilizați
la fabricarea produselor chimice agricole,
peroxizi anorganici folosiți în silvicultură,
peroxizi anorganici folosiți în horticultură,
peroxizi anorganici folosiți în agricultură,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor
(cu excepția celor sterilizante), produse
chimice pentru îmbunătățirea solurilor, produse
chimice pentru îmbogățirea solului, produse
chimice pentru silvicultură, cu excepția
fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor și
paraziticidelor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice
pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
pentru inhibarea creșterii buruienilor, produse
chimice folosite în silvicultură, produse chimice
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folosite în pesticide, produse chimice folosite în
horticultură (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
folosite în compozițiile de pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
compozițiile de erbicide, produse chimice
folosite la tratamentul în urma efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la producția de
regulatoare pentru creșterea insectelor, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea de
pesticide, produse chimice destinate utilizării în
agricultură, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor de grădină,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
săruri (îngrășăminte), soluri preparate pentru
germinarea semințelor, soluri preparate, sol
pentru plante, sol artificial pentru cultivarea
plantelor realizat din materiale plastice, sol
artificial pentru cultivarea plantelor realizat
din materiale minerale, sol artificial pentru
cultivarea plantelor, produse pentru conservarea
semințelor, rășini ureo-formaldehidice, pulberi
și preparate organice de ameliorare a solului,
promotori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), produse pentru
îmbunătățirea solului pe bază de fibre de
nucă de cocos, produse pentru îmbunătățirea
solului pe bază de alge marine, produse
pentru îmbunătățirea solului introduse înainte de
însămânțare (altele decât cele pentru sterilizare),
produse pentru îmbunătățirea solului de uz
horticol, produse pentru îmbunătățirea solului
de uz agricol, produse pentru reglarea creșterii
plantelor care conțin microorganisme, produse
pentru conservarea florilor, produse minerale
folosite la creșterea plantelor, produse de
reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse de accelerare pentru compost pe bază
de alge marine, produse chimice utilizate în
procesul de fabricație a insecticidelor, produse
chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice supresoare de
praf pentru utilizare pe cereale, produse chimice
pentru sigilarea rănilor la plante, substanțe
pentru îmbunătățirea solului, substanțe pentru
stabilizarea solului, substanțe pentru reglarea

creșterii plantelor, substanțe pentru pregătirea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru culturile hidroponice (agricultură),
substanțe pentru controlul creșterii plantelor
de apă, substanțe pentru controlul creșterii
algelor acvatice, substanțe pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltelor, substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltei de legume,
substanțe nutritive (îngrășăminte) sub formă
lichidă folosite în agricultură, substanțe de
pregătire a solului, substanțe chimice utilizate
în horticultură, substanțe chimice folosite ca
acoperiri pentru sol, substanțe chimice destinate
utilizării în acvacultură, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, substanțe chelatoare utilizate ca
suplimente pentru frunzișul plantelor, substanțe
chelatoare utilizate ca nutrienți pentru frunzișul
plantelor, strat superior al solului, stimulatori de
creștere a plantelor ce conțin microorganisme,
stimulatori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), stabilizatoare de
sol pentru drumuri, iazuri și lacuri, soluții
nutritive care conțin oligoelemente pentru
plante, soluții de azotat de calciu folosite în
solurile poluate, preparate pentru îmbunătățirea
solurilor, var de uz agricol, uree (îngrășământ),
unguent cicatrizant pentru arbori, tărâțe de
orez (fertilizant), turbă tratată chimic folosită
în horticultură, turbă tratată chimic folosită în
agricultură, turbă sub formă de compost, turbă
pentru cultivarea semințelor, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost, turbă
(îngrășământ), tratamente pentru conservarea
semințelor, surfactanți folosiți în compoziția
pesticidelor agricole, surfactanți folosiți la
fabricarea de hrană pentru animale, suplimente
nutritive din alge pe bază de calciu destinate
utilizării în acvarii, superfosfați (îngrășăminte),
superfosfat dublu sau triplu (îngrășământ), sulfați
feroși folosiți împotriva îngălbenirii frunzelor
plantelor, sulfat de potasiu, sulfat de magneziu,
substraturi pentru utilizare în agricultură,
horticultură și silvicultură, substraturi pentru
plante, substraturi pentru culturi hidroponice
(agricultură), substanțe produse cu ajutorul
ingineriei genetice, folosite în horticultură,
substanțe pentru utilizare în acvacultură
(altele decât cele farmaceutice), substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, zgură
(îngrășăminte), zgura lui thomas (îngrășământ
fosfatic), xilenol, produse chimice pentru
protecția contra bolilor viței de vie.
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
ciuperci proaspete, plante proaspete, ciuperci
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proaspete, puieți de uz agricol, porumb
proaspăt, produse agricole (neprelucrate),
produse agricole brute, produse agricole brute
și neprocesate, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole brute, produse
forestiere neprocesate, produse horticole
neprocesate, fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, copaci și produse forestiere, flori,
gazon natural, cereale neprelucrate, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate
pentru consum, graunte (cereal), cereale
brute, malțuri și cereale neprocesate, reziduri
de plante (materiale brute), semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
alac neprocesat, arbuști ornamentali naturali,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
fructe longkong proaspete, 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, ceapă proaspătă, 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 proaspeți, cartofi
dulci, proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi neprelucrați, castane de apă proaspete,
castane proaspete, castraveți proaspeți,
castraveți țepoși proaspeți, chili proaspăt,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă,
cimbru proaspăt, cireșe (neprelucrate), cireșe
(proaspete), citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, copra neprelucrat, coriandru
proaspăt, coșuri cadou cu fructe proaspete,
culturi de salată, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei neprelucrați, dovlecei
proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci proaspeți,
dude proaspete, fasole adzuki proaspătă, fasole
fava proaspătă, fasole neprelucrată, fasole
proaspete, fructe și legume proaspete, fructe
brute sub formă de bobițe, fructe proaspete
de sapodilla, fructe proaspete de rambutan,

fructe proaspete de păducel, fasole roșie,
crudă, fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe cu coajă
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 tropicale proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, frunze aromate proaspete
ale arbustului de piper japonez (sansho),
frunze de ceai neprocesate, frunze de muștar,
proaspete, frunze de perilla, proaspete (shiso),
ghimbir neprelucrat, ghimbir proaspăt, ghirlande
proaspăt tăiate, graviola proaspătă, grepfrut
proaspăt, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
hrean, proaspăt, iarba mâței (proaspătă),
iarbă de grâu (khorasan), proaspătă, iarbă
grasă, legume proaspete, boabe de ienupăr,
ierburi neprelucrate, ignam chinezesc proaspăt,
jaca proaspăt, jumătăți de mazăre verde,
proaspete, kumquat proaspăt, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, limete proaspete, linte
proaspătă, loganberries (hibrizi între zmeură și
mure creați de john logan) proaspete, longan
proaspăt, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
lămâi-caviar proaspete, lăstari de bambus
proaspeți, mandarine (fructe, proaspete), mango
mere proaspete, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate),
nuci de betel, proaspete, nuci de cocos,
nuci de cocos neprelucrate, năut proaspăt,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
caju proaspete, mere de zahăr (annona
squamosa) proaspete, mere neprelucrate, mere
proaspete, mere proaspete din specia syzygium
samarangense, merișoare proaspete, micro
plante proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), morcovi proaspeți , morcovi
albi proaspeți (arracacha), moșmoane japoneze,
proaspete, muguri de xiang chun (toona
sinensis), legume proaspete, muguri proaspeți
de fasole verde, mure galbene proaspete, mure
proaspete, nuci neprelucrate, nuci braziliene
proaspete, nuci de cocos proaspete, nuci
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nepreparată, vetricea (plante), urzici, trestie de
zahăr, trandafiri (plante), răsaduri de hamei,
răsaduri, rădăcină proaspătă de brusture, plante
și flori naturale, plante vii pentru acvarii, rădăcină
de clopoțel chinezesc (doraji), rizomi vii, plante
uscate, plante uscate pentru decorare, plante
verzi naturale de uz decorativ, plante proaspete,
plante pentru iazuri (vii), plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante naturale
cu microorganisme simbiotice, plante naturale,
plante leguminoase, pomi fructiferi, arbuști
fructiferi.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor agricole brute și neprocesate din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptînd
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
toate aceste produse fiind naturale "bio", 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.
42. Servicii de cercetare în agricultură, cercetare
cu privire la cultivarea în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
naturale utilizate în agricultură, servicii de
informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, consultanță privind
asigurarea calității, consultanță în materie de
control al calității, controlul calității, analiză a
dezvoltării produselor, dezvoltare și testare a
metodelor de producție chimică, dezvoltare de
metode de testare, efectuare de teste industriale,
controlul calității produselor pentru pământ,
consultanță și testare în materie de siguranță
a produselor de consum, consultanță tehnică
în materie de testare, inspectarea mărfurilor
în vederea controlului calității, evaluarea
calitatii, evaluare științifică de riscuri, evaluarea
calității produselor, servicii de cercetare și
dezvoltare, servicii de autentificare, proiectare
și testare în vederea dezvoltării de produse
noi, inspecția produselor alimentare, servicii
de testare a solului, servicii de testare a

de cola, nuci de cola proaspete, nuci de
ginkgo proaspete, nuci neprelucrate, nuci pecan
proaspete, nuci proaspete, oregano proaspăt,
orz pentru bere, papaia proaspete, pepene
oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
galbene proaspete, piersici neprelucrate, piersici
proaspete, plante proaspete în ghiveci, pomelo,
proaspete, portocale, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde, salate vii, salate verzi, salak
proaspete, rădăcină de yacon, proaspătă,
rădăcină crudă de hrean, rădăcini proaspete
de lotus, rădăcini pentru consum animal, rucola
proaspătă, portocale roșii proaspete, porumb
dulce (proaspăt), praz japonez proaspăt, praz
proaspăt, prune, proaspete, radicchio proaspăt,
rizomi comestibili proaspeți, rodii, rozmarin
proaspăt, roșcove, crude, roșii cherry, proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, roșii prunișoare
proaspete, rubarbă, proaspătă, salvie proaspătă,
sapote proaspete, semințe de pin, proaspete,
semințe de soia verde proaspătă în teacă
(soia verde), semințe oleaginoase nepreparate,
semințe proaspete de inga edulis, sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
neprelucrat, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză bok choy proaspătă, varză
chinezească napa, proaspătă (baechu), varză
creață proaspătă, varză de bruxelles proaspătă,
varză neprelucrată, știuleți de porumb dulce
neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja), zmeură proaspătă,
arpagic proaspăt, coroane de flori proaspăt
tăiate, coronițe din ierburi uscate de uz decorativ,
frunze de cartofi dulci, proaspete, ginseng
neprelucrat, ginseng proaspăt, plante fructifere
vii, plante de sparanghel, plante de pepinieră,
plante în ghiveci, pănuși de porumb uscați de uz
decorativ, hamei, ierburi (plante), ierburi pentru
consumul uman sau animal, lăstari de usturoi
proaspeți, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mentă (plante), plante agățătoare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, plante
comestibile naturale (neprelucrate), plante cu
flori, plante cu frunze, plante de aloe vera,
plante de apartament, plante de canabis, plante
de cânepă, plante de in (semințe de in),
butuci de viță de vie, trestie de zahăr
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semințelor, servicii de laborator, testare, analiză
și evaluare a produselor terților în vederea
certificării, proiectare de software, închirierea
de software, instalarea de software, creare de
software, dezvoltare de software, elaborare de
software, întreținere de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, software ca
serviciu (saas), inginerie de software informatic,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, proiectare personalizată de software,
programare de software educativ, scriere de
software de calculator, servicii de personalizare
de software, design și dezvoltare de software,
copiere de software de calculator, configurare de
software de calculator, programare de software
pentru telecomunicații, proiectare de software
pentru terți, proiectare de sisteme software
grafice, dezvoltare de software pentru terți,
dezvoltare și testare de software, furnizare
de software nedescărcabil online, servicii
de consultanță pentru software, dezvoltare
software, programare și implementare, software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, închiriere de software de
divertisment, dezvoltare de software de realitate
virtuală, creare, întreținere și adaptare de
software, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, cercetare și
dezvoltare de software informatic, proiectare
de software de realitate virtuală, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, elaborare și
actualizare de software informatic, programare
de software pentru publicitate online, proiectare
și dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, proiectare de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru jocuri
video, închiriere de software pentru jocuri
video, programare de software pentru jocuri
video, actualizare de software pentru telefoane
inteligente, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare la comandă de
pachete de software

───────

(210) M 2022 03777
(151) 30/05/2022
(732) TAGLIO ROMANA SRL, STR.

LOMBULUI, NR. 30, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

il forno

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.01.03

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

30. Pizza, sosuri, plăcinte, spaghete, sandvișuri,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), clatite, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, lasagna, lipii pentru sandvișuri
(pâine), hamburgeri (sandvișuri), chifle, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, bauturi pe
baza de ciocolata, cacao sau cafea, bauturi
pe baza de ceai, suc de fructe (produse de
cofetarie).
43. Servicii de pizzerie, servicii de fast-food,
servicii de fast-food la pachet, servicii de
alimentație publică și anume bar, restaurant,
cantină, cafenele, servicii ale bistrourilor, snack-
bar-uri, furnizarea de informații cu privire la
restaurant, terasă, grădină de vară, servicii de
restaurant cu servire la pachet, furnizarea de
alimente ș băuturi, furnizare de facilități pentru
nunți, petreceri și dans, servicii de organizare de
banchete, servicii de cocktail bar, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
facilități de uz general pentru întâlniri, conferințe
și expoziții, servicii de informare, consiliere,
management și consultanță referitoare la cele
menționate anterior.

───────
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(210) M 2022 03779
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT,

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FAMILIA SAFIR DIN 1945

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.01; 03.07.03;
17.02.02

clase:
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept

de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
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, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu

(591) Culori revendicate: albastru, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.

preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, 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, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea  animalelor,  hrană  pentru  păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenţii
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.

excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
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 poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați,  pasta  de  carne, pateuri
din  carne,  aspic  de  carne,  carne  uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03783
(151) 30/05/2022
(732) NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN, NR. 84, BL. MF 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900658, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CRAMA VIISOARA
PERLA DOBROGEI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03786
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR.2, CORP CLĂDIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FAMILIA SAFIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

clase:
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
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, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
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 poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al

emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, 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, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
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40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante

cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03788
(151) 30/05/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL ÎNALT

NR.2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 03.07.24

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

29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne

îngrăşarea  animalelor,  hrană  pentru  păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă
de oleaginoase/turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne și
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente și băuturi.

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, alb
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uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
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,
pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor, hrană pentru păsări, hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal, produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru

animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
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 poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă, hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
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și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare în spatiu fizic și/sau online,
cu amanuntul și/sau cu ridicata de carne și
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrană pentru
animale, animale vii, alimente și băuturi.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole.

───────

(210) M 2022 03790
(151) 30/05/2022
(732) VD MARKETING SOLUTIONS

SRL, STR. TRAIAN NR. 36, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NAKEDRO
(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,

congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, 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, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea  animalelor,  hrană  pentru  păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă
de oleaginoase/turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse și servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, 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
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furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu instrumente ajutătoare pentru
sex, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, jucării erotice și stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lubrifianți și geluri
pentru uz personal, creme, uleiuri de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu lenjerie de corp, costume, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
medical, produse pentru sănătatea sexuală,
contraceptive şi prezervative, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărţi,
filme și reviste.

───────

(210) M 2022 03791
(151) 02/06/2022
(732) A.G. RADIO HOLDING, SPLAIUL

UNIRII NR. 165, CLADIREA TN
OFFICES 1, ET. 10, CAMERA
D, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Make Life Magic

̆

suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de ı̂nregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează̆ cu fișe, 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 scufundă̆ri, mă̆şți
pentru scufundă̆ri, dopuri de urechi pentru
scufundă̆ri, cleşți de nas pentru scufundă̆ri
sau ı̂not, mă̆nuşi pentru scufundă̆ri, 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),
preinregistrate 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), podcasturi descarcabile,
fișiere cu muzică descarcabile, fișiere cu imagini
descarcabile, fișiere multimedia descarcabile,
fișiere de date descarcabile, fișiere de date, baze
de date, baze de date interactive, seturi de date,
înregistrate sau descarcabile, conținut media,
publicații electronice, descarcabile, cărți audio,
cărți electronice, cărți digitale, descarcabile
de pe internet sau înregistrate, sunete de
apel pentru telefoane mobile, descarcabile,
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, suporturi pentru
telefoane mobile, covorașe pentru susținerea
telefoanelor, vizoare, dispozitive de afișare
montate pe cap, software, pachete de software,

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

9. Aparate şi instrumente utilizate ı̂n ştiinţă,
de cercetare, nautic

ăntărire, m

ărcabile,
baze de date, software pentru computere,

ăsurare, 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 desc

ă,
c

ă de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optic
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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 inteligență 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, platforme de software
de calculator înregistrat sau descarcabil,
platforme de editare colaborativă în timp
real, înregistrate sau descărcabile, platforme
de software înregistrate sau descărcabile,
platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator pentru
rețele sociale înregistrate sau descărcabile,
programe de aplicaţie (aplicaţii) (descărcabile),
programe de calculator, înregistrate sau
descărcabile, programe de calculator/programe
multimedia înregistrate sau descărcabile,
programe de calculator folosite în telecomunicații
înregistrate sau descărcabile, programe pentru
jocuri înregistrate sau descărcabile, portofele
electronice descarcabile, 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, etc.,
șnururi (curele) pentru telefoane, căști pentru
realitate virtuală, căști audio și accesorii
pentru căști, kit-uri/echipamente hands-free
pentru telefoane, table interactive, mixere

16. Hârtie şi carton, țipă̆rituri, 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 artişți, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
ı̂mpachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, măşini de scris, rechizite şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), stilouri,
creioane, creioane mecanice, alte instrumente
de scris, inclusiv truse, instrumente pentru
desenat și diferite articole de pictură/grafică
utilizate de către artiști, mape din hârtie/plastic,
cărţi poştale, postere, orare, felicitări, stegulețe,
hărți, carduri, cartele, etichete, bilete din carton
şi hârtie, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie, insigne, embleme, ecusoane din
hârtie sau carton, feţe de masă, naproane,
șervete, serveţele din hârtie, albume, huse,
coperți, dosare, suporturi pentru documente,
pașapoarte, buletine, carduri, carnete cec, cărți
sau alte asemenea, penare/cutii sau suporturi
pentru instrumente de scris/desen, semne de
carte, clipsuri din hârtie sau carton, sacoşe,
huse, genţi, pungi, plicuri, cutii pentru ambalat,
suporturi din hârtie sau carton, alte ambalaje
din hârtie sau carton, recipiente din hârtie sau
carton, port-bilete, washi, produse de imprimerie,

audio, receptoare audio și video, aparatură
didactică audiovizuală, console audio mixer,
chei electronice (pentru telecomanda), pixuri și
agende electronice, agende digitale, partituri
electronice (descarcabile), 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, bastoane selfie, dispozitive
portabile de urmărire a activității, lumini
intermitențe 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 radio/
televiziune, transmitatoare de telecomunicații (și
seturi).
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în special cărți, ziare, reviste, periodice,
cataloage, buletine informative, broșuri, caiete,
manuale, manuale de utilizare/de instrucţiuni şi
calendare, agende, carnete, partituri muzicale,
albume, materiale, statui, figurine şi opere
de artă̆ din hârtie sau carton, precum
figurine din papier mâché (pastă̆ de hârtie),
litografii ı̂nrămate sau neı̂nrămate, reproduceri/
reprezentări grafice, picturi, acuarele, gravuri,
ilustrații, benzi desenate, prespapieruri.
25. Articole de ı̂mbrăcăminte, ı̂ncălţăminte şi
pentru acoperirea capului, in special: tricouri,
imbracaminte din tricotaje, bandane, căști/
caschete, șepci, pălării, berete, curele, mănuși,
saluri, esarfe, cravate, salopete, jachete,
pelerine, veste, cămăși, rochii, pantaloni,
chimonouri, imbracaminte pentru plajă, articole
sport, echipament sportiv cu senzori digitali
incorporati, hanorace, îmbracaminte cu LED-uri
încorporate, articole de imbrăcaminte din piele
sau imitație de piele, articole de acoperire a fetei,
altele decât de uz sanitar/medical.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou. și în special: marketing, cercetare/
studii de marketing, analiză de piaţă,
servicii de informaţîi 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 comercială̆ a
licențelelor pentru bunurile și serviciile
aparținând altora, lucrări de birou, servicii de
planificare/reamintire a programărilor (funcţîi
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 telecomunicaţîi (pentru terţi),
intermedierea serviciilor de telecomunicațîi,
negocierea şi ı̂ncheierea de tranzacţîi
comerciale pentru teŗți, negocierea contractelor
de afaceri pentru teŗți, servicii de achiziţie pentru
teŗți (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), sondaje de opinie, cercetare în
domeniul publicităţîi, 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 comercială̆ privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
teŗților, distribuţie de produse/eșantioane în
scopuri publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, promovarea vânzărilor (pentru terți),
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri, promovarea și/
sau prezentarea de produse/servicii diverse,
organizarea și/sau găzduirea de evenimente, în
orice medii de comunicare, în beneficiul terților,
în diferite formate virtuale (standuri online,
cataloage/broșuri/ghiduri online, infografice,
clasamente, târguri online, expoziții, evenimente
de orice fel, concursuri, etc.), organizarea și/
sau administrarea de concursuri, toate acestea
în scop comercial sau publicitar, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea spațiilor
publicitare, inchiriererea 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,
cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext, prin internet/online, mail sau prin orice
tehnică sau metodă, 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,
producție de reclame radio/tv, intermediere
de filme publicitare și orice fel de producții
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 a̧șezare ı̂n pagină̆ pentru
scopuri publicitare, servicii de relaţii media,
prezentare de produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare și actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului, publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregătirea secțiunilor 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,
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preluare telefonică și/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături 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 concepții 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 terților, a unor produse de
birotică și papetărie, dispozitive și accesorii
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, software, echipamente
și aparate de telecomunicații și accesorii ale
acestora,echipamente și aparatură electronică
și electrocasnică și accesorii 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
comeŗț online cu amănuntul pentru muzică
digitală̆ deșcărcabilă, servicii de comeŗț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel deșcărcabile,
servicii de comeŗț online cu amănuntul pentru
filmele şi muzică deșcărcabilă şi preı̂nregistrată,
servicii de comeŗț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, comertul cu licențe de film,
radio, televiziune, audio și/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,
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
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electronice, mesaje electronice, servicii de
mesagerie vocală.
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 publicitar),
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, producția de 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, desfasurarea 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 decât 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 textele de publicitate, educatie muzicala,
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 și proiectarea de indexuri de informatii
bazate pe site-urile web, dezvoltarea de software
in cadrul publicarii de software, închiriere
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), oferirea
de sisteme informatice virtuale prin cloud
computing, 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 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
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audiovizual, conținut video și mesaje, platforme
pentru jocuri sub formă de software ca serviciu,
software ca serviciu, software ca serviciu care
oferă software, servicii de gazduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, design grafic
pe computer pentru proiecții de video mapping,
design grafic pentru materialele promoționale.
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 franciză, 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,
etc., prin acordare de licenţă/cesiune, alte

forme de transmitere a drepturilor, administrare,
intermediere și 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 licență/cesiune,
servicii de rețele de socializare online.

───────

(210) M 2022 03792
(151) 31/05/2022
(732) RUXANDRA-DANIELA

DUMITRESCU, STR. GEN IOAN
CULCER NR. 76, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Fertilia primul
pas incepe cu noi

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 02.05.06; 02.09.01; 27.05.01;
29.01.13

clase:
5. Produse și articole pentru igienă, ape de
gură, ape de gură antiseptice, ape de gură
medicinale împotriva cariilor, apă de gură de uz
medical, apă de gură medicamentoasă, apă de
gură pentru uz medical, apă medicinală de gură,
aţă dentară medicinală, geluri medicamentoase
destinate igienei bucale, aplicate prin periere,
pastă de dinți medicamentoasă, preparate

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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antimicrobiene pentru clătirea gurii, preparate
pentru igiena orală (medicamentoase), produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, produse pentru
curățarea cavității bucale, sprayuri de gură
pentru uz medical, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, absorbante pentru incontinență,
articole sanitare absorbante, scutece igienice
pentru centuri pentru tampoane igienice,
incontinență, saltele de înfășat bebeluși, de
unică folosință, scutece absorbante din celuloză
pentru animale de companie, scutece de pânză,
scutece pentru incontinență, tampoane igienice
de unică folosință pentru incontinență, tampoane
pentru alăptat, tampoane pentru persoanele
care suferă de incontinență, alcool medicinal,
alcool pentru fricțiuni, antiseptice, antiseptice cu
efect profilactic, antiseptice cu efect terapeutic,
bactericizi, bariu pentru radiologie, soluții pentru
lentile de contact, dezinfectante, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectante pentru
lentile de contact, dezinfectanți de uz
medical, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, fitile de sulf (dezinfectante),
germicide, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, loțiuni antibacteriene pentru mâini,
loțiuni medicinale după-ras, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produse antimicrobiene
pentru spălarea feței, produse antiseptice
pentru spălare, produse antiseptice pentru
îngrijirea rănilor, produse de curățare antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, soluții
de sterilizare, soluții neutralizante pentru lentilele
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor de
contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, sprayuri antibacteriene, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate pe
piele, sprayuri antiseptice sub formă de aerosoli
utilizate pe suprafețe dure, produse pentru
sterilizare, substanțe de spălare (sterilizante),
substanțe de sterilizare, substanțe dezinfectante

impregnate în șervețele, tampoane de vată
antiseptice, tampoane impregnate cu alcool
pentru uz medical, unguente antiseptice, vată
sterilă (aseptică), argilă antimicrobiană, argilă
pentru utilizare în băi de nămol (baze de
tratament), nămol pentru baie, chiloți igienici
pentru animale de companie, colir, compuși
pentru sterilizarea ouălor, geluri lubrifiante de
uz personal, iodoform, lubrifianți de uz personal
pe bază de silicon, lubrifianți igienici, lubrifianți
pe bază de apă pentru uz personal, lubrifianți
sexuali personali, picături pentru ochi, preparate
antibacteriene din argilă, preparate chimice de
uz sanitar, preparate de curățare și sterilizare
a instrumentelor chirurgicale, preparate de
uz medical pentru spălături, preparate pentru
dezinfectarea unghiilor, preparate pentru
igienizarea aerului, preparate pentru igienizarea
ouălor, preparate sanitare de sterilizare, produse
igienice pentru medicină, șampoane uscate
medicinale, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, soluții de curățare de uz medical,
solvenți de curățare pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, substanțe sub formă de
tablete utilizate pentru sterilizarea apei, truse
portabile de medicamente, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, alimente
dietetice adaptate pentru copii, alimente din lapte
praf pentru bebeluși, alimente pentru copii și
sugari, băuturi pentru copii mici, făină cu adaos
de lactate pentru copii mici, lapte praf lichid
pentru copii mici, lapte praf (alimente pentru
sugari), lapte praf lichid pentru sugari, lapte praf
pentru copii mici, lapte praf pentru sugari și copii
mici, lapte-formulă fără lactoză (pentru sugari),
preparate alimentare pentru bebeluși și sugari,
suplimente cu colostru, înlocuitori pentru laptele
matern, 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 liofilizate adaptate
pentru uz medical, alimente omogenizate
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
diabetici (produse speciale), alimente pentru
regimuri alimentare sub supraveghere medicală,
alimente pentru sugari, 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
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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,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, băuturi de uz
medical, bomboane de uz medical bogate în
calciu, băuturi (suplimente dietetice), băuturi
dietetice de uz medical, băuturi dietetice pentru
bebeluși de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi îmbogățite cu vitamine de
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, carne liofilizată adaptată
pentru uz medical, carne uscată prin înghețare
adaptată pentru uz medical, ceai artificial (de
uz medicinal), ceai medicinal, ceaiuri de slăbit
de uz medical, alimente pentru copii mici,
diastaze de uz medical, alimente dietetice (de
uz medical), dropsuri cu supliment de zinc,
extract din scoarță de uz nutraceutic, fibre
dietetice, fibre din semințe de in măcinate
destinate utilizării ca supliment dietetic, glucoză
utilizată ca aditiv alimentar de uz medical,
infuzii dietetice de uz medical, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, lactoză, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, îndulcitori dietetici de
uz medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
înlocuitori dietetici ai zahărului de uz medical,
lapte-formulă pentru sugari, lăptișor de matcă
de uz medical, mentă de uz farmaceutic,
nectar de fructe pentru diabetici, adaptat pentru
uz medical, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, picături cu vitamine, picături de ulei
din ficat de cod, pilule pentru slăbit, plasturi
cu suplimente de vitamine, polen de albine
de uz nutraceutic, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar în dietă, poțiuni
medicinale, pâine cu conținut scăzut de sare de
uz medical, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine pentru diabetici, adaptată
în scopuri medicale, preparate alimentare
dietetice de uz medical, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate cu amestec de vitamine,
preparate cu factor lipotrop, preparate cu
lizină, preparate cu minerale și vitamine,
preparate cu vitamina a, 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
terapeutic sau medical, preparate pe bază de

multivitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
pentru stimularea apetitului, preparate pentru
suprimarea apetitului, produse alimentare din
ginseng pentru uz medical, produse alimentare
din ginseng roșu pentru uz medical, produse
derivate din procesarea cerealelor pentru uz
dietetic sau medical, produse neutraceutice
de uz uman, scoarță folosită în scopuri
nutraceutice, săruri de ape minerale, 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 calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu coenzima q10, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare din drojdie de
bere, 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 germeni de grâu, suplimente alimentare
pe bază de enzime, 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
pe bază de clorela, suplimente alimentare pe
bază de ulei de alge cu dha, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare sub
formă de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente cu vitamine utilizate în dializa renală,
suplimente dietetice care conțin aminoacizi,
suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
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suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice cu proteine de soia,
suplimente dietetice cu proteine din zer,
suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice din polen
de pin, suplimente dietetice pe bază de
cazeină, suplimente dietetice pe bază de
grâu, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru copii
mici, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice
sub formă de prafuri cu arome de fructe,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de pulbere, suplimente lichide cu vitamine,
suplimente dietetice și nutritive, suplimente
lichide din plante, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente naturale dietetice
pentru tratamentul claustrofobiei, suplimente
nutritive, suplimente nutritive care conțin
extracte de ciuperci, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal fier, suplimente
nutritive care conțin în principal magneziu,
suplimente nutritive care conțin în principal
zinc, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente nutritive pe bază de alginat,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente pe bază
de plante, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
vitaminice și minerale, tablete de vitamine,
tablete de vitamine efervescente, ulei de pește
pentru scopuri medicale, ulei din ficat de
cod, preparate cu vitamine, vitamine gumate,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
pentru sugari, vitamine și preparate cu vitamine,
zahăr de uz medical, zahăr dietetic de uz
medical.
35. Administrare a afacerilor pentru spitale,
administrare a planurilor de servicii medicale
ale prestatorilor preferați, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, administrare
de programe de rambursare către pacienți,
administrare de programe și servicii de
rambursare a cheltuielilor pentru medicamente,
administrare de programe și servicii de

rambursare către farmacii, administrare de
personal în scopuri publicitare, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, consultanță privind planificarea carierei,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de personal,
evaluarea cerințelor privind personalul, furnizare
de informații privind servicii de transfer al
angajaților, selectarea personalului prin teste
psihologice, servicii ale agențiilor de plasare
a forței de muncă pentru personalul medical,
servicii ale agențiilor de plasare a forței
de muncă pentru personalul paramedical,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru infirmieri, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă pentru
plasarea personalului medical și de îngrijire,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
facturare medicală, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet, organizare de testări ale competențelor
profesionale, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterile la spital, servicii de administrare
a afacerilor în domeniul sănătății, servicii de
facturare medicală pentru doctori, servicii de
facturare în domeniul sănătății, servicii de
consultanță în afaceri, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
managementul clinicilor medicale pentru terți,
managementul spitalelor, managementul relației
cu clienții, negociere de contracte pentru
terți cu plătitorii de servicii medicale,
servicii de transcriere medicală, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea,
consultanță privind administrarea comercială
a cluburilor de sănătate, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
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publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale.
servicii de consiliere privind francizarea,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, marketing de
produse, marketing digital, marketing direct,
marketing promoțional, servicii de agenții de
import - export, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine specializate, la standuri, în colțuri
specializate, prin intermediul unui site web, al
unei aplicații mobile sau al oricărei alte forme de
mijloace de comunicare electronică a produselor
enumerate în clasa 05. regruparea în beneficiul
tertilor, a produselor solicitate la protectie
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic,
online, cu amănuntul sau cu ridicata toate în
legatură cu produse farmaceutice și medicale.,
Întocmire de rapoarte psihologice, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale.
41. Consiliere în materie de pregătire medicală,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, coordonare de ateliere
de pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel universitar,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel postuniversitar, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ secundar, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coordonare de cursuri
prin corespondență, coordonare de seminarii
de instruire pe probleme medicale, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru pacienți, coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul sănătății, cursuri de

formare, cursuri de formare avansată, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
instruire privind sănătatea, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cursuri de
pregătire în medicină, cursuri de specializare
pentru medici oncologi, desfășurarea de
seminare în domeniul oncologiei, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți, editare de publicații,
editare de texte scrise (altele decât cele
publicitare), editare de cărți și recenzii, servicii
de editare de casete audio, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte (altele
decât cele publicitare), educație, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în domeniul
sănătății, educație în domeniul sănătății și
securității în muncă, educație și instruire,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, emisiuni de radio (programare),
emitere simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe posturi, formare
continuă, formare privind sănătatea și starea de
bine, formare profesională cu privire la primul
ajutor, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, furnizare de cursuri de
instruire la nivel de colegiu, furnizare de cursuri
de instruire la nivel de liceu, furnizare de
cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
furnizare de cursuri de pregătire, furnizare de
informații cu caracter educativ în domeniul
sănătății și condiției fizice, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicații on-
line, furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, furnizarea educației, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în domeniul
asistenței medicale și al nutriției, instruire
în domeniul medical, instruire și învățământ
medicale, învățământ, învățământ în universități
sau colegii, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
cicluri de conferințe, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale și
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educative, organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminare de instruire, organizare
de seminare de pregătire continuă, organizare
de seminare în domeniul oncologiei, organizare
de seminarii, conferințe și congrese, organizare
de seminarii și congrese în domeniul medicinei,
organizare de sesiuni de formare, organizare
de simpozioane educaționale, organizare de
webinare, organizare de verificări educaționale,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
predare în domeniul medical, pregătire în
domeniul osteopatiei, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, publicare de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cataloage, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
de lucrări științifice, 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 și publicații tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de publicații
medicale, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste, publicare de reviste cu
informații științifice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste pe
internet, publicare de reviste și cărți, publicare
de rezultate ale testelor clinice, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de texte, publicare de
texte medicale, publicare de ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,

publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, 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 emitere de
documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de congrese, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, realizare, coordonare și
organizare de ateliere de lucru (instruire),
realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, realizarea de seminarii, servicii de
editare audio și video, servicii de editare
computerizată, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii de
formare în materie de medicină ortopedică,
servicii de formare pentru asistente medicale,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul
chirurgical, servicii de instruire în domeniul
dentar, servicii de instruire în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul opticii, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
și tratamentelor aferente, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu, servicii de instruire și formare, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
servicii educaționale în sectorul sănătății,
servicii educative în domeniul medicinei,
servicii educative în domeniul oncologiei,
servicii educative în domeniul sănătății, servicii
educative în domeniul farmaceutic, servicii
educative în materie de igienă, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
servicii educative și de instruire, stabilirea de
standarde de pregătire profesională, stabilirea
de standarde educaționale.
42. Cercetare științifică în scop medical,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
realizarea de rapoarte privind cercetarea
științifică, servicii de analize de sânge,
servicii de analize de sânge pentru cercetare
științifică, analiza serului uman pentru
cercetări medicale, analiza țesuturilor umane
pentru cercetări medicale, cercetare biologică,
cercetare clinică și cercetare medicală, cercetare
medicală, cercetare privind medicamentele,
cercetare privind medicina, cercetare privind
produsele farmaceutice, cercetare în domeniul
farmacogeneticii, cercetare în domeniul
medicinei chineze tradiționale, cercetare și
dezvoltare de vaccinuri și medicamente,
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cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic
și al biotehnologiei, cercetare și dezvoltare
științifică, cercetare și testare bacteriologică,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase, cercetare științifică
în domeniul farmaceuticii, cercetare științifică
în domeniul medicinii sociale, consultanță
privind cercetarea în domeniul farmacogeneticii,
consultanță privind cercetarea și dezvoltarea
farmaceutică, consultanță privind cercetarea și
dezvoltarea în domeniul terapeuticii, consultanță
privind testele în laborator, consultanță în
domeniul cercetării bacteriologice, consultanță și
cercetare în domeniul bacteriologiei, cultivarea
de celule pentru cercetare științifică, dezvoltare
de preparate farmaceutice și medicamente,
dezvoltare de produse farmaceutice, efectuare
de teste clinice în domeniul bolilor
cardiovasculare, efectuare de teste clinice,
efectuare de teste clinice în domeniul terapiei
prin acupunctură, efectuarea de teste clinice,
furnizare de informații despre rezultatele studiilor
clinice pentru produse farmaceutice, furnizare
de informații referitoare la studii clince prin
intermediul unui site web interactiv, furnizare
de informații științifice în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, furnizarea
de informații despre cercetarea științifică și
medicală în domeniul farmaceutic și al studiilor
clinice, ingineria țesuturilor, inspecția produselor
farmaceutice, investigații științifice în scopuri
medicale, laboratoare medicale, realizare de
teste clinice pentru produse farmaceutice,
realizarea de evaluări timpurii în domeniul
produselor farmaceutice noi, servicii de calibrare
privind aparatura medicală, servicii de cercetare
de laborator privind produsele farmaceutice,
servicii de cercetare farmaceutică, servicii
de cercetare în domeniul biomedical, servicii
de cercetare în domeniul medical, servicii
de cercetare și dezvoltare pentru industria
farmaceutică, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul farmaceutic, servicii de culturi de
celule pentru scopuri științifice și de cercetare,
pentru alte persoane, servicii de dezvoltare
de produse farmaceutice, servicii de laborator
legate de producția de anticorpi monoclonali,
servicii de laborator pentru cercetări în domeniul
medicinei, servicii de tehnologie a informației
pentru industria farmaceutică și a îngrijirii
sănătății, servicii pentru evaluarea eficienței
produselor farmaceutice, testarea produselor
farmaceutice, teste clinice.
44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii de îngrijire medicală, inclusiv medicină

alternativă, îngrijire sanitară, servicii ambulatorii,
analize de ARN sau de ADN pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, asistență medicală
de urgență, la domiciliu, asistență medicală,
asistență psihologică, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, chiropractică,
chirurgie generala, chirurgie ginecologica,
chirurgie estetică și plastică, consiliere în
domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
nașterii, consiliere în materie de sănătate,
consiliere medicală, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind sănătatea
publică, consiliere privind terapia ocupațională,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere psihologică,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță privind psihologia integrativă,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, consultații medicale, controale
medicale, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, depistare medicală
(screening), depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuarea examenelor medicale,
examinare ginecologică de frotiu papanicolau,
examinarea medicală a persoanelor (screening),
examinare psihologică, fizioterapie, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare
de informații despre servicii de asistență
medicală, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, furnizare de informații
în materie de îngrijiri medicale, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul geriatriei,
furnizare de informații online despre prevenirea
bolilor cardiovasculare și a atacurilor de cord,
furnizare de informații prin internet în domeniul
diabetului, furnizare de informații prin internet
cu privire la tratamentul bolilor cardiovasculare
și cerebrovasculare, furnizare de informații
referitoare la medicină, furnizare de informații
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referitoare la nutriție, furnizare de informații
referitoare la psihologie, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
și noutăți în domeniul medicinei, furnizare
de instalații în scopul reabilitării sănătății,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical,
furnizarea de informatii online referitoare la
oncologie, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, imagistică cu raze x de uz medical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
îndepărtarea cu laser a venelor varicoase,
informații medicale, informații referitoare la
donarea de sânge, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, îngrijire paliativă, servicii
de îngrijirea bolnavilor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, întocmire de rapoarte referitoare
la examinarea medicală a persoanelor,
management de servicii de asistență medicală,
asistență medicală, orientare dietetică și
nutrițională, ozonoterapie, pediatrie, pilates
terapeutic, planificare de tratamente medicale,
planificare familială, preparare și dozare
de medicamente, proctologie, planificare de
programe de scădere în greutate, psihiatrie,
psihoterapie, psihoterapie holistică, reabilitare
fizică, realizare de analize medicale pentru
factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
remodelare corporala, recoltarea și conservarea
sângelui uman, realizare de evaluări și examinări
psihologice, reflexologie, screening de ADN
pentru scopuri medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii ale unei bănci de sânge de
cordon ombilical, servicii clinice homeopatice,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
consultative privind controlul greutății, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii consultative privind pierderea
în greutate, servicii de analiză a urinei, servicii
de analiză de ser sangvin, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de analize de sânge, servicii
de analize medicale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de aromaterapie, servicii de asistență
la naștere, servicii de asistență medicală
pediatrică, servicii de asistență medicală, servicii

de asistență pentru bolnavi la domiciliu, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de chimioterapie,
servicii de clinici medicale de zi pentru copii
bolnavi, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de consiliere în
materie de instrumente medicale, servicii de
consiliere legate de tratarea bolilor degenerative,
servicii de consiliere medicală la domiciliu,
servicii de consiliere medicală în materie de
dietă, servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță în domeniul chirurgiei,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de consultanță legate
de nutriție, servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, servicii de consultații
psihologice, servicii de control al vederii, servicii
de control fizic, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medicală, servicii de depistare
a cancerului testicular, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului, servicii de depistare a cancerului
de prostată, servicii de depistare a diabetului,
servicii de depistare a hipertensiunii, servicii
de depistare a hepatitei, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare
medicală în domeniul apneei în somn, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de diagnostice
psihologice, servicii de dermatologie, servicii
de donare de spermă umană, servicii de
drenaj limfatic, servicii de endocrinologie, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
medicală, servicii de examinare psihologică,
servicii de examinări medicale, servicii de
fertilizare în vitro, servicii de fizioterapie,
servicii de flebotomie, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii de imagistică
medicală, servicii de infirmerie la domiciliu,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de informare medicală, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
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internați și externi, servicii de îngrijire postnatală
pentru femei, servicii de inseminare artificială,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de liposucție, servicii de mamografie, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de microdermabraziune,
servicii de micropigmentare, servicii de
monitorizare transtelefonică a inimii, servicii de
muzicoterapie, servicii de optometrie, servicii
de patologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihoterapie,
servicii de radiografie, servicii de reflexologie,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii
de terapie a insomniei, servicii de terapie
a vocii și de logopedie, servicii de terapie
autogenă, servicii de terapie luminoasă, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
testare auditivă, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratare a
celulitei, servicii de tricologie, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
de vaccinare, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii furnizate de spitale private,
servicii ginecologice, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale pentru tratamentul afecțiunilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale,
și anume, fertilizare în vitro, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici medicale, servicii oferite de
clinici dentare, servicii oferite de laboratoare

medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii paramedicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
medici, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie, servicii privind tratamentele de
fertilitate, servicii psihiatrice, servicii terapeutice
cu celule stem, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, studii
de evaluare a sănătății, servicii de urologie,
terapie ayurvedică, terapie cu unde de șoc,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, termoterapie medicală, testare
genetică în scopuri medicale, testare medicală
în scopul diagnosticării sau pentru tratament,
testare psihometrică în scopuri medicale, teste
de sarcină, teste psihiatrice, teste psihologice
efectuate în scopuri medicale, teste vasculare,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități.

───────
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(210) M 2022 03793
(151) 31/05/2022
(732) MUSETTE EXIM SRL, STR.

ALEXANDRU DONICI, NR. 2, ETAJ
1, APARTAMENT 4, SECTORUL 2,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTORUL 1, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 29.01.11

clase:
6. Închizători de metal pentru genți, folii metalice
pentru împachetat şi ambalat, cutii de ambalaje
pliabile (metal), recipiente metalice de ambalaj,
jaluzele exterioare metalice, uși și ferestre
metalice, zăvoare de uşi, metalice, mânere de
uşi, nemetalice.
14. Bijuterii, brățări, cercei, coliere, broșe, inele,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului, butoni

de cămaşă, butoni de manșetă, ace de
cravată, agrafe de cravată, inele de chei, lanţuri
pentru brelocuri şi pandantive pentru acestea,
pandantive bijuterii, cutii de bijuterii, amulete
(bijuterii), insigne din metale preţioase, ace
bijuterii pentru pălării, cutii de prezentare pentru
ceasuri, cutii de prezentare pentru bijuterii,
curele de ceas, etichete din metal prețios pentru
haine, aplicabile prin coasere, bijuterii pentru
încălțăminte, bijuterii pentru genți, ornamente
pentru îmbrăcăminte (din metale prețioase),
insigne decorative (bijuterii).
16. Publicații, cărţi, buletine informative, 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, plicuri și cutii pentru ambalat, cutii
din hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, materiale din hârtie sau
carton pentru ambalare (amortizare, umplutură),
sacoșe de hârtie sau plastic, cutii de pălării
din carton, etichete din hârtie sau carton,
caractere tipografice, forme de tipar, şerveţele şi
garnituri de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, prosoape
din hârtie pentru faţă, șerveţele din hârtie,
statui, figurine şi opere de artă din hârtie sau
carton, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, agende, invitaţii (papetărie), coperţi
(papetărie), dosare și mape pentru documente
(papetărie), bannere din hârtie, calendare,
carduri din hârtie sau carton, cupoane tipărite,
fluturaşi publicitari, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, ilustraţii, felicitări (tipărite), postere,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, suporturi pentru paşapoarte, penare/
cutii pentru stilouri, abţibilduri (papetărie),
abțibilduri decorative pentru tălpile pantofilor,
abțibilduri din hârtie aplicate prin călcare, hârtie
de toaletă/hârtie igienică, imagini autoadezive de
lipit pe pardoseli, hârtie cu semințe pentru plantat
(papetărie).
18. Bagaje şi genţi de transport, geamantane,
cufere (de voiaj), genţi de voiaj, genţi tip
marsupiu pentru transportul copiilor, port-
bebe, ghiozdane, ghiozdane şcolare, genți
pentru școală, rucsacuri, serviete diplomat,
serviete, genți, genţi de mână, genţi de umăr,
genți de seară, genţi de plajă, genți plic,
genți pentru scutece, genţi pentru sporturi,
genţi pentru camping, poșete, borsete, plase
pentru cumpărături, sacoşe de cumpărături,
reutilizabile, curele pentru umăr (bretele) din

(591) Culori revendicate: galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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piele, seturi de voiaj (din piele), genţi de
cosmetice, nedotate, pungi pentru articole de
toaletă, nespecifice, seturi de organizare a
bagajelor, etichete pentru bagaje şi genţi,
etichete din piele pentru haine, aplicabile prin
coasere, etichete adezive din piele, pentru genți,
etuiuri pentru cărţile de vizită, portchei, portofele,
portofele pentru carduri, mape (portdocumente),
centuri din piele, curele din piele, cutii din piele
pentru pălării, borsete pentru unelte, vândute
goale, genți pentru instrumente și partituri
muzicale, huse de voiaj pentru articolele de
îmbrăcăminte, umbrele de ploaie şi de soare,
bastoane, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar,
jaluzele şi obloane interioare, saltele, somiere,
perne, cutii de scrisori, nemetalice sau din
zidărie, perdele decorative din mărgele, suporturi
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, figurine
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, zăvoare de uşi,
nemetalice, mânere de uşi, nemetalice, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, obiecte
publicitare gonflabile, organizatoare pentru
bijuterii, panouri de agăţat cheile, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
containere pentru ambalare din plastic, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), etichete din plastic sau
cauciuc pentru haine, aplicabile prin coasere,
cutii pliabile pentru ambalaje (lemn), cutii pliabile
pentru ambalaje (plastic).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă
(cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor),
veselă, 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, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
borcane, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru uz casnic, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, coşuri pentru uz
casnic, sticle, cutii de sticlă, cutii pentru ceaiuri,
perii pentru încălţăminte, dispozitive pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, sfeşnice, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, periuțe de dinți, aţă

dentară, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, perii pentru machiaj, bureţi
pentru machiaj, perii pentru unghii, pudriere,
goale, truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, ghivece
de flori, învelitori, nu din hârtie, pentru ghivecele
de flori, jardiniere, mănuşi de grădinărit,
stropitoare, baloane de sticlă (recipiente), sfere
decorative din sticlă, mozaicuri din sticlă (nu
cele pentru construcţii), mănuşi pentru uz casnic,
mănuşi pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/
mănuşi de grătar, acvarii și terarii de interior,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, dozatoare de săpun, savoniere,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
bare şi inele pentru prosoape, flacoane
inteligente pentru medicamente, comercializate
fără conținut.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, etichete textile pentru haine, aplicabile
prin coasere, etichete textile adezive pentru
genți, ambalaje din material textil pentru cadouri.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și/sau copii, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, îmbrăcăminte
cu protecție contra vântului, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, costume de
bal mascat și de halloween, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, costume de
gimnastică, costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume de patinaj, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, combinezoane de
schi, combinezoane pentru snowboard, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bluze și
șorturi pentru sport, bustiere sport, maiouri
pentru sport, pantaloni de sport, treninguri pentru
sport, blazere, bluze, bluze de trening, body-uri
(articole de îmbrăcăminte), cămăși, cardigane,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
helănci, pulovere, veste, veste de pescar,
sacouri, topuri (articole vestimentare), tricouri,
tunici, costume, costume bărbătești, taioare,
colanți, pantaloni, pantaloni mulați, pantaloni din
denim, fuste, rochii, rochii de bal, rochii de
mireasă, salopete, pantaloni salopetă cu pieptar,
șalvari, sarafane (rochii), șorturi, cape, pelerine,
geci, haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine tip
parka, haine tricotate, jachete groase, mantouri,
paltoane, pardesiuri din molton, trenciuri, lenjerie
de corp, camizole, capoate, sutiene, chiloți de
damă, boxeri pentru bărbați (lenjerie intimă),
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șosete, ciorapi, combinezoane (lenjerie intimă),
furouri (articole de îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte), costume de baie,
short bărbătesc de baie, bustiere, haine de
casă, halate de baie, halate de plajă, halate
de casă, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de dormit, pijamale, maiouri, scutece tip
chilot (îmbrăcăminte), baticuri, eșarfe, fulare
(îmbrăcăminte), șaluri, mănuși, măști de față
(articole de modă), papioane, cravate, viziere
(articole de acoperire a capului), centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), curele (îmbrăcăminte),
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
gulere detașabile, jambiere, articole de
încălțăminte, cizme, espadrile, ghete, ghete
sport, pantofi, pantofi sport, încălțăminte
de plajă, sandale, încălțăminte de sport,
încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte impermeabilă,
încălțăminte pentru drumeții, încălțăminte pentru
pescuit, încălțăminte pentru timpul liber,
mocasini, saboți, papuci de baie, opincuțe de
balet, balerini, papuci de casă, șlapi, papuci
de unică folosință, articole care servesc la
acoperirea capului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), fesuri,
căciuli, pălării, șepci sportive.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici
şi funde pentru mercerie, panglici și funde
pentru împachetat cadouri, nu din hârtie,
nasturi, copci de tip moş şi babă, închizători
pentru bluze/închizători pentru fixarea rochiei
pe corp, închizători pentru îmbrăcăminte,
ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals, agrafe de
păr, clame de păr, elastice de păr, funde
pentru păr, broşe (accesorii de îmbrăcăminte),
cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), fermoare, pandantive (altele
decât cele pentru bijuterii, inele de chei sau
lanţuri pentru brelocuri), ghirlande artificiale,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, ornamente pentru pălării, monograme
pentru marcarea lenjeriilor, insigne ornamentale
(nasturi), cutii de cusut, seturi de cusut,
închizători de pantofi, ornamente pentru
pantofi, ornamente realizate din plastic
pentru încălțăminte, catarame pentru pantofi,
ornamente pentru îmbrăcăminte, piese care
se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), catarame pentru genți,
fermoare pentru genţi, cleme de închidere pentru
genți.

27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale (nu din materiale textile), tapet din
material textil, tapete de plastic, tapet de plută.

───────

(210) M 2022 03795
(151) 31/05/2022
(732) CIOBANAȘU BOGDAN-RAREȘ,

STR. BASTIONULUI NR. 1, BL.
8, SC. A, JUD. SIBIU, MEDIAȘ,
551002, SIBIU, ROMANIA

(540)

DACIA film

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.16; 03.01.20; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Producție audio, video și multimedia și
fotografie.

───────
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(210) M 2022 03800
(151) 31/05/2022
(732) OMG FOOD SRL, STR.

POȘTAȘULUI NR. 6, BL. 9,
SC.1, ET. 6, AP. 25, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HARD TASTE FRESH ONLY!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.01; 26.11.02

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

30. Pizza, blat de pizza, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza, pizza (preparată), pizza
proaspătă, pizza împăturită (calzone), pizza fără
gluten, blaturi de pizza, mâncăruri preparate sub
formă de pizza.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, 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,
lucrări de birou.
39. Livrare de pizza, livrare de alimente.

───────

(210) M 2022 03806
(151) 31/05/2022
(732) WE ARE HYBRID SRL, STR.

MORII NR. 31F, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

we are HYBRID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11; 29.01.12

(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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
VERDE
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(210) M 2022 03815
(151) 31/05/2022
(732) PGS GLOBAL TRADING SRL,

STR. AUREL PERŞU NR. 132-158,
PARCELA 17, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 126-130, BL.
8, ET. 9, AP. 50,SC.A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

Friendly organic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 29.01.12

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

3. Loțiuni pentru după bărbierit, săpun
antiperspirant, săruri de albire, sodă de albire,
lac pentru cizme, cretă de curățare, preparate
pentru curățare, preparate pentru îndepărtarea
culorii, truse cosmetice, produse cosmetice,
geluri de albire dentară, săpun deodorant,
apă de colonie, preparate pentru curățare
uscată, ceară pentru podea. înălbitor pentru
rufe, produse de albăstnrea rufelor, produse
pentru scrobirea rufelor, amidon pentru rufe,
ceară pentru rufe, preparate de albire in scopuri
cosmetice si în scopuri casnice, preparate pentru
albirea pielii, parfumuri, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, preparate de lustruit, pietre de
lustruit, ceară de lustruit, șampoane, preparate
de bărbierit, săpun de ras, săpun pentru
îndepărtarea petelor, preparate de protecție
solară, articole de toaletă, preparate pentru
spălat.

───────

(210) M 2022 03817
(151) 31/05/2022
(732) SC QCAR SRL, STR. ȘTEFAN

VELOVAN NR. 11, BL.B6, SCARA
1, ET. 4, AP.9, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

QCAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare și odorizante, lustruire,
degresare și abrazive, odorizante de casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, articole de
parfumerie și odorizante, preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, parfumuri pentru
automobile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasa 03 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 vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
485C), verde (Pantone 361C), alb

(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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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 al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, comerț
online cu produse din clasa 03, 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 plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
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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.

───────

(210) M 2022 03824
(151) 31/05/2022
(732) COTNARI S.A., STR. COTNARI,

JUD. IAŞI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR, NR. 5,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

ADN COTNARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2022 03826
(151) 31/05/2022
(732) MAZE HOME DESIGN SRL, STR.

LT.ALEXANDRU POPESCU,
NR. 9B, MANSARDA, CAM.3,
MODULUL B3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MAZE HOME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate şi instalații de iluminat, stâlpi de
iluminat, corpuri de iluminat pentru luminat
festiv, lanterne de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, accesorii de iluminat,
elemente de iluminat, becuri de iluminat,
corpuri de iluminat, proiectoare de iluminat,
plafoniere (corpuri de iluminat), instalații pentru
iluminat stradal, accesorii electrice de iluminat,
ornamente pentru iluminat (accesorii), tuburi
luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, corpuri de iluminat arhitectural, spoturi
pentru iluminatul casnic, instalații de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat pentru interior, aparate şi
instalaţii de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat și reflectoare, corpuri de
iluminat cu led lumini led pentru iluminatul
public, lămpi cu arc (corpuri de iluminat),
aparate de iluminat fîxabile pe tavan, aparate de
iluminat electrice de interior, corpuri de iluminat
de uz casnic, aparate de iluminat cu ecran
plat, reflectoare pentru corpuri de iluminat la
scară mare, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled).
20. Mobilă superpozabilă, mobilă antichizată,
mobilă curbată, rafturi de mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă și mobilier, mobilă cu
pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
elemente de separare individuale (mobilă),
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
somiere, fotolii, paturi, biblioteci, scaune, mese,
dulapuri, cuiere, console, uşi pentru mobilă,
mobilă, rafturi.
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35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, online, servicii de agenţii de import-
export cu amănuntul şi cu ridicata, online.

───────

(210) M 2022 03829
(151) 31/05/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

NADRIVALOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru prevenirea
și tratarea cancerului, preparate farmaceutice
destinate utilizării în oncologie.

───────

(210) M 2022 03830
(151) 31/05/2022
(732) END-IBO S.R.L., STR. ALSZEGI,

NR.81, SAT REMETEA, JUD.
HARGHITA, COMUNA REMETEA,
HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII, NR.152, SC.3, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ENDIBAR MADE BY END-IBO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03; 02.09.01;
26.11.03

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

30. Batoane de ciocolată, dulciuri din ciocolată,
ciocolată, praline de ciocolată, fructe trase în
ciocolată, fructe confiate trase în ciocolată,
ciocolată sub formă de praline, bomboane de
ciocolată cu umplutură, cupe din ciocolată.

───────

(210) M 2022 03833
(151) 31/05/2022
(732) ASOCIAȚIA NOI SUNTEM

SCHIMBAREA, STR. BEJAN
NR.16 BLOC 64 SC.2, ET.3, AP.83,
JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUDEȚ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

DATS DRIVE AUTO
TUNING SHOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de curse

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#fff200), verde (HEX #006635,
#6fbe44, #b9d533), alb
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automobilistice, organizare de evenimente
automobilistice, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de raliuri automobilistice.

───────

(210) M 2022 03837
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144 BL.ST2, SC.B, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

I NEED A SUGAR DADDY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, produse cosmetice.

───────

(210) M 2022 03838
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144 BL.ST2, SC.B, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LONG LIVE THE KING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, produse cosmetice.

───────

(210) M 2022 03841
(151) 01/06/2022
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A,

SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGROROM STRUNGA, JUDEȚ
IAȘI, COMUNA STRUNGA, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Velier

(531) Clasificare Viena:
18.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

16. 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
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pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe /
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri / cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, 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, 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,
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, dosare (rechizite de birou), hârtie
de filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
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), hărţi geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic / paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, 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 din carton,
hectografe, secţiuni histologice pentru scopuri
didactice, suporturi pentru ştampile (sigilii),
suporturi pentru carnetele de cecuri, 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, 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 pahare,
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
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înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, filtre din hârtie pentru
cafea, funde de hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decoraţiunile pentru păr, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
ecusoane cu nume (articole de birou), panglici
cu coduri de bare, sclipici pentru papetărie,
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,
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, reglete pentru tipografi,
forme de tipar, caractere tipografice, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), tipărituri
(gravuri), prospecte, perforatoare (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, 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, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe
de scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, suporturi de hârtie pentru halbe
de bere, imagini de colorat, hârtie pentru
origami, pungi de hârtie sau plastic, sacoșe de
hârtie sau plastic, pergament pentru mezuze,
cutii pentru mezuze, hârtie de copt, table
magnetice ca rechizite de birou, flip-chart-uri,
bancnote souvenir, hârtie cu semințe pentru
plantat (papetărie), imagini autoadezive de lipit
pe pardoseli.
21. Dozatoare de aerosoli, nu cele pentru
scopuri medicale, autoclave, neelectrice, pentru
gătit / oale de gătit sub presiune, neelectrice,
covoraşe pentru copt, bazine (recipiente), coşuri
pentru uz casnic, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit, bătătoare,
neelectrice, halbe de bere, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, 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, găleţi / vedre, găleţi
realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
dispozitiv de turnat vin, dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, șervete
de bucătărie, pipete pentru sos, untiere, capace
pentru untiere, servire (tăvi), forme de prăjituri,
tuburi şi capete pentru decorarea prăjiturilor,
candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, borcane
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pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri /
cutii de bomboane, ceaune, ceramică pentru uz
casnic, capace pentru platourile de brânzeturi,
ornamente chinezeşti, beţişoare pentru mâncat,
site de strecurat (ustensile de uz casnic),
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
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, poșuri/cornete
pentru decorat produse de 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, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet,
concasoare pentru bucătărie, neelectrice, cristal
(sticlărie), ceşti, pahare din hârtie sau plastic,
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, farfurii de unică
folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de băut,
coarne de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi, vase de lut / faianţă, cratiţe din
lut, sticlă emailată, nu cea utilizată în construcţii,
fructiere, figurine din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, boluri
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii,
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, pahare (recipiente), răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile
de gătit), recipiente termoizolante pentru băuturi,
recipiente termoizolante, sticle / butelci de
buzunar, 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, termosuri /
sticle sub vid, 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, măsuţe, seturi pentru
lichior, cutii pentru gustări, majolică, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă, nu cele
pentru construcţii, forme (ustensile de bucătărie),
căni, inele pentru serveţelele de masă, maşini
de tăiţei, acţionate manual, 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, 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, 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, dopuri cu picurător,
sticle frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile,
sucitoare, de uz casnic, boluri de salată, cleşti
pentru salată, solniţe cu orificii pentru presărare/
solniţe tip vas, farfurioare, linguri-cupe pentru uz
casnic, servicii (veselă), polonice pentru servire,
site-ciururi (ustensile de uz casnic), strecurători
(ustensile de uz casnic), sifoane pentru apă
carbonatată, supiere, spatule pentru bucătărie,
seturi de condimente, cratiţe (acoperite), site /
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut /
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
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, 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, suporturi pentru scobitori, scobitori,
tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru
uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, farfurii
pentru legume, vase pentru facut gheaţă şi
înghețată, neelectrice, aeratoare pentru vin,
forme de copt din hârtie, forme de copt din
silicon, boluri de supă, tigăi, suporturi pentru
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halbe de bere, altele decât cele din hârtie sau
textile, clești pentru grătar, furculițe de servit,
linguri de servit, furculițe pentru grătar, pahare
de vin, pahare cu picior, pahare, vase de
băut și articole pentru baruri, decantoare de
vin, tirbușoane, tirbușoane cu cuțite, frapiere,
frapiere pentru sticle, frapiere pentru răcirea
vinului.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, 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, băuturi pe bază de vin, punci de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), cocteiluri
preparate pe bază de vin, băuturi aperitive pe
bază de vin, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe.
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 hoteliere, 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,
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, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, 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, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar 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 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
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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, 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,
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 consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, 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.
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 de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, bodegi de vinuri, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2022 03843
(151) 01/06/2022
(732) VLAD SILVIU STANCIU CABINET

DE AVOCAT, STR.URANUS
NR.138, BL.1, AP.2, CAM.40,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUDEȚ
BUZAU, BUZAU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Stanciu & Stanciu
DESIGNING YOUR LEGAL

SUCCESS STANCIU.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

45. Servicii juridice, servicii de avocatură
(servicii juridice), acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), acordare de licențe
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
acordare de licențe altor persoane pentru
utilizarea de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, acordare de licențe de
proprietate intelectuală în domeniul drepturilor
de autor (servicii juridice), acordare de licențe
de proprietate intelectuală în domeniul mărcilor
(servicii juridice), acordare de licențe pentru
brevete și pentru cererile de brevete (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), acordarea de
drepturi de licență pentru producții audio (servicii
juridice), acordare de licențe pentru personaje
de desene animate (servicii juridice), acordarea
de drepturi de licență pentru producții video
(servicii juridice), acordarea de drepturi de
licență pentru producțiile de televiziune (servicii
juridice), acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice), acordarea

de drepturi de licențe pentru producțiile de
filme, televiziune și video (servicii juridice),
acordarea de drepturi de licență pentru filme
(servicii juridice), acordarea de drepturi de
licență pentru utilizarea fotografiilor (servicii
juridice), acordarea de licențe pentru cererile de
brevet (servicii juridice), acordarea de licențe
pentru drepturi de proprietate industrială și
drepturi de autor (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru filme, televiziune și conținut
video (servicii juridice), acordarea de licențe
pentru mărci (servicii juridice), acordarea de
licențe pentru opere muzicale (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru programe de
radio și de televiziune (servicii juridice),
administrarea juridică a licențelor, asistență
juridică la întocmirea contractelor, auditare a
conformității juridice, autentificare de documente
juridice, cercetări juridice, compilare de informații
juridice, consiliere juridică, consiliere juridică
legată de franchising, consiliere juridică în
procesul de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, consiliere și reprezentare juridică,
consiliere în domeniul proprietății intelectuale,
consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consiliere în materie de
proprietate intelectuală, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță în
materie de litigii, consultanță juridică referitoare
la publicitate televizată, divertisment televizat și
sporturi, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, consultanță pentru afaceri
juridice personale, consultanță privind acordarea
de licențe pentru software de calculator,
consultanță profesională legală în materie de
francize, consultanță referitoare la licențierea
brevetelor, consultanță referitoare la acordarea
de licențe pentru proprietate intelectuală,
consultanță privind protecția drepturilor de
autor, consultanță referitoare la licențierea
mărcilor, contencios (servicii de -), furnizare
de informații cu privire la drepturile omului,
furnizare de informații despre drepturile de
proprietate industrială, furnizare de informații
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații judiciare, furnizare de informații
în domeniul juridic, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizarea de informații cu
privire la servicii juridice, furnizarea de informații
juridice, gestionarea de drepturi de proprietate
industrială și de autor pentru alte persoane,
intermediere în proceduri juridice, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului, licențiere de materiale tipărite (servicii
juridice), licențierea cercetării și dezvoltării
(servicii juridice), licențierea conceptelor de
franciză (servicii juridice), licențierea de baze de
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date (servicii juridice), mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopul
consultanței juridice, monitorizarea mărcilor
înregistrate (servicii juridice), nume de domenii
(înregistrare de -) (servicii juridice), plasare
spre adopție, pregătirea de rapoarte juridice,
pregătirea regulamentelor, protejarea drepturilor
de autor, punere în aplicare a drepturilor
asupra mărcii, punere în aplicare a drepturilor
de proprietate intelectuală, servicii de arbitraj,
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de avocatură pentru brevete,
servicii de cercetare de informații juridice,
servicii de consiliere cu privire la drepturile
consumatorilor (consiliere juridică), servicii de
consiliere juridică, servicii de consiliere pentru
alegerea numelui de domeniu, servicii de
consiliere în materie de licențe de proprietate
intelectuală, servicii de consiliere profesională
legate de drepturile de proprietate intelectuală,
servicii de consultanță juridică, servicii de
consultanță juridică în domeniul fiscal, servicii
de consultanță pentru proprietatea intelectuală
pentru investitori, servicii de consultanță privind
aspecte legale în materie de franchising, servicii
de consultanță privind proprietatea intelectuală
pentru organizațiile non-profit, servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, servicii de
consultanță profesională cu privire la încălcarea
drepturilor de autor, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
servicii de contencios, servicii de control al
mărcilor pentru consultanță juridică, servicii de
informare cu privire la drepturile consumatorului,
servicii de informare, consultative și de
consultanță referitoare la probleme juridice,
servicii de informare pe probleme legale, servicii
de informații juridice, servicii de investigații cu
privire la cererile de despăgubire în domeniul
asigurărilor, servicii de mediere, servicii de
mediere a conflictelor conjugale, servicii de
mediere de divorțuri, servicii de mediere juridică,
servicii de monitorizare a mărcilor, servicii
de notificare judiciară, servicii de înregistrare
de societăți, servicii de înregistrare legală,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
soluționare a litigiilor, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor (servicii juridice), servicii
de supraveghere juridică, servicii de transfer
de proprietăți (servicii juridice), servicii furnizate
de avocați pledanți, servicii juridice cu privire
la administrarea, controlul și acordarea de
drepturi de licență, servicii în materie de litigii,
servicii juridice (paralegale), servicii juridice cu

privire la licențe, servicii juridice legate de
achiziția de drepturi de proprietate intelectuală,
servicii juridice legate de afaceri, servicii juridice
legate de drepturile de proprietate intelectuală,
servicii juridice legate de testamente, servicii
juridice pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
servicii juridice privind exploatarea drepturilor
de difuzare, servicii juridice privind procedurile
referitoare la drepturi de proprietate industrială,
servicii juridice privind procesele judecătorești,
servicii juridice privind înregistrarea mărcilor,
servicii juridice în domeniul imigrației, servicii
juridice în legătură cu drepturile de proprietate
periodică, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice în materie de exploatare de
drepturi de proprietate industrială și drepturi de
autor, servicii juridice privind acordare de drepturi
de autor, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de proprietate intelectuală, servicii
juridice privind gestionarea și exploatarea
drepturilor de autor și drepturilor de autor
derivate, servicii juridice privind negocierea și
întocmirea contractelor privind drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
protecția și exploatarea drepturilor de autor
pentru producții de filme, de televiziune, de
teatru și de muzică, servicii juridice pro bono,
servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii juridice referitoare
la exploatarea brevetelor, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de autor
asupra filmelor, servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi de autor asupra
materialelor tipărite, servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi derivate în legătură
cu producțiile de filme, de televiziune, video
și muzicale, servicii juridice referitoare la
exploatarea drepturilor de transmisie, servicii
juridice și de cercetare judiciară în domeniul
proprietății intelectuale, servicii prestate de
avocați consultanți, transmitere de proprietăți.

───────
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(210) M 2022 03847
(151) 02/06/2022
(732) ELENA COJOCARU, STRADA

STEJARULUI,NUMARUL 28,
JUDEȚ TULCEA, BABADAG,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

MEDECOPEDIA

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06

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

41. Educație și instruire, furnizarea educației,
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, editare de cărți și recenzii,
publicare și editare de cărți, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, editare de publicații, editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele de uz publicitar, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
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
online, nedescărcabile, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de cărți educative, publicare de cărți, publicare
de cărți audio, publicare multimedia de cărți,
publicare de cataloage, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare de
cărți și recenzii, publicare de cărți și reviste,
publicare de reviste și cărți, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, 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 privind tehnologia medicală,
publicare de lucrări științifice, 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 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
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
texte educative, publicare de texte medicale,
scriere și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, pe internet, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
multimedia, publicarea de materiale multimedia
online, publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, servicii educaționale
pe calculator, servicii educaționale asistate pe
calculator, educaţie şi instruire în domeniul
medical, programe de studiu în specializarea
medicină, cu predare în limbi straine, cursuri
de pregatire in medicina, servicii de biblioteca
electronica in domeniul medical, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică in domeniul medical
printr-o rețea online de calculatoare, publicare de

(591) Culori revendicate: auriu, portocaliu,
galben, alb
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publicații medicale, teste educative, organizare
de examinări și teste în domeniul medical.
42. Design de site-uri web, proiectare de site-
uri web, întreținere de site-uri web, administrare
şi menţinere de site-uri web şi pagini dedicate
în reţelele de socializare pe internet, platformă
ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje.

───────

(210) M 2022 03849
(151) 02/06/2022
(732) STAIMS COM SRL, STR.

GRANICERILOR, NR. 97A (PT3),
JUDET MARAMURES, BAIA
MARE, 430362, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

VILELE SUPER SKI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 07.01.11; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.08

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

43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
hotel, servicii de cazare.

───────

(210) M 2022 03852
(151) 02/06/2022
(732) STAIMS COM SRL, STR

GRANICERILOR, NR. 97A (PT3),
JUDET MARAMURES, BAIA
MARE, 430363, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELCIU, NR. 21, AP .2, JUDET
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Hotel Roata
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de cazare,
servicii de hotel.

───────

(210) M 2022 03853
(151) 02/06/2022
(732) TODAY TECHNOLOGY SERVICES

SRL, STR. BIHARIA NR. 67-77,
CORP E, ET. 2, CAMERELE 5, 8
ȘI 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
AZITREND DISTRIBUTION
SRL, STR. BIHARIA NR. 67-77,
CORP E, ET. 2, CAMERELE 9
ȘI 12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AZIGUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.04.02

(591) Culori revendicate: galben
(HEX#feed00), verde (HEX#056c37),
negru (HEX#1a1a19)

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
Process Blue C), negru, roșu, alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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.

───────

(210) M 2022 03857
(151) 02/06/2022
(732) DANIELA ODORHEIANU, STR.

FLORILOR NR. 11, BL. J1, SC.
A, AP. 105, JUD. ILFOV, SAT
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CREIONASELE MAGICE
- DANA ODORHEIANU

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 20.01.03;
26.01.04

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2022 03859
(151) 02/06/2022
(732) PRINTOPIA, STR. TOSCA

NR.16, DEMISOL, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300732, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

printopia - SIGUR CA PUTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.09; 29.01.13

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

2. Cartușe de toner (încărcate) pentru
imprimante cu laser.
9. Calculatoare, calculatoare portabile,
programe pentru calculatoare înregistrate sau
descărcabile, imprimante laser, imprimante
color digitale, imprimante, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, surse de
alimentare (baterii), servere de rețea, cablare de
rețea, noduri de rețea, stocare în rețea (NAS),
camere de monitorizare în rețea, dispozitive
de control al accesului, aplicații software
descărcabile, carduri imprimate (codificate),
instalații de cabluri electrice.
11. Instalații de iluminat electrice.
16. Tipărituri.
41. Furnizare de cursuri de instruire online.

(591) Culori revendicate: mov (HEX #7f12f5),
albastru (HEX #1552ed, HEX #0c45e1,
HEX #5bf1f9)

───────
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(210) M 2022 03863
(151) 02/06/2022
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR.365, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL.P53, SC.A, AP.1,
JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PharmaLife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.17.05

clase:
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, servicii de
vânzare angro 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, furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, revizuire
a costurilor cu servicii medicale, gestionare a
costurilor pentru servicii medicale, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, negociere de contracte pentru terti
cu plătitorii de servicii medicale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale.
39. Depozitare de produse farmaceutice,
transport rutier de produse farmaceutice, servicii
de transport pentru asistente medicale, transport
cu ambulanța, servicii de ambulanță.
44. Servicii farmaceutice, serviciile farmaciștilor
pentru prepararea rețetelor, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, consultanță și
servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, prepararea de rețete de către
farmaciști, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de consiliere în
materie de instrumente medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei.

───────

(591) Culori revendicate: albastru 
inchis,albastru deschis, alb, rosu, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03867
(151) 02/06/2022
(732) S.C ADIDANA S.R.L., B-DUL

I. C. BRATIANU, NR.54, ET.3,
C.P. 110016, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

adidana agricultura

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.04.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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 sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și științe.
4. Uleiuri industriale, lubrifianti, combustibili
pentru motoare, carburanți.
31. Cereale și produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe și legume proaspete, semințe, plante și
flori naturale, mâncare pentru animale, malț.
35. Comercializarea produselor din clasele 1, 4
si 31 prin rețea proprie de desfacere, publicitate
sub toate formele, cum ar fi: scrisa, online,

radio si TV, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor: lucrări de birou, servicii
de import-export.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
mărfurilor, organizarea de calatorii.

───────

(210) M 2022 03869
(151) 02/06/2022
(732) MELAZ TRADING COMPANY SRL,

STR. PAJURA NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GREEKLAND

(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,
gheață (apă înghețată).

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
615C), (Pantone 606C), verde
(Pantone 375C), (Pantone 2424C),
(Pantone 2427C)
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(210) M 2022 03874
(151) 02/06/2022
(732) PATISAR SRL, STR. GENERAL

EREMIA GRIGORESCU NR.24,
JUD. BRĂILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 11 IUNIE NR.51,
CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Poem Chocolat Autentic.
Delicios. Artizanal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.07.01

clase:
29. Fructe uscate, produse din fructe uscate,
amestecuri de fructe uscate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază de
fructe uscate, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, creme de întins pe
pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, produse tartinabile
pe bază de trufe (creme de trufe), trufe
gătite, pastă de trufe, trufe conservate, jeleuri
comestibile, fructe (jeleuri de -), jeleuri de fructe
tartinabile, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, fructe glasate, nuci glasate,
cremă de fructe, cremă de alune, cremă de
lămâie, fructe la borcan, fructe feliate la borcan
30. Turte din orez învelite în ciocolată, cipsuri
de cartofi cu glazură de ciocolată, sirop de

ciocolată, produse pe bază de ciocolată, arome
pe bază de ciocolată altele decât uleiurile
esnțiale, cremă de ciocolată pentru pâine,
ciocolată, ciocolată aerate, ciocolată tartinabilă,
ciocolată umplută, batoane de ciocolată, scoici
de ciocolată, pateuri cu ciocolată, cafea cu
ciocolată, glazură de ciocolată, spume de
ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, ciocolată cu lichior, trufe de ciocolată,
fondue din ciocolată, vafe din ciocolată, dulciuri
din ciocolată, ciocolată cu lapte, ciocolată cu
alcool, ouă de ciocolată, fondante de ciocolată,
bomboane de ciocolată, gofre de ciocolată,
biscuiți de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
ciocolată pentru glazuri, bomboane cu ciocolată,
iepurași de ciocolată, ciocolată fără lapte,
fructe trase în ciocolată, prăjitură învelită în
ciocolată, băuturi aromatizate cu ciocolată,
migdale acoperite de ciocolată, napolitane
învelite în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri mici cu ciocolată, biscuiți înveliți în
ciocolată, biscuiți acoperiți cu ciocolată, tablete
de ciocolată umplute, amestecuri de ciocolată
caldă, batoane învelite în ciocolată, glazuri cu
aromă de ciocolată, creme pe bază de ciocolată,
umpluturi pe bază de ciocolată, ciocolată sub
formă de praline, bomboane de ciocolată cu
umplutură, nuci macadamia trase în ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, vafe cu glazură de
ciocolată, siropuri de ciocolată pentru prepararea
băuturilor pe bază de ciocolată, fursecuri cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie din
ciocolată, produse de patiserie cu ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri, biscuiți
cu glazura de ciocolată, napolitane cu caramel
și ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
înghețate cu aromă de ciocolată, covrigi cu
glazură de ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, deserturi pe bază de ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, esențe de ciocolată
pentru prepararea băuturilor altele decât uleiurile
esnțiale, batoane de nuga învelite în ciocolată,
creme tartinabile pe bază de ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, ciocolată
cu cremă cu aromă de mentă, biscuiți cu
glazură cu aromă de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, fursecuri
cu înveliș cu aromă de ciocolată, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), dulciuri (bomboane), tablete de

(591) Culori revendicate: maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ciocolată și gumă de mestecat, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
prăjituri cu ciocolată, praline de ciocolată, biscuiți
cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, caramele,
caramele (bomboane), caramele tari, caramele
figure, caramele tari învelite în zahăr, caramele
umplute, caramele tari (bomboane), prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
biscuiți de orez, biscuiți crocanți, biscuiți de
graham, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), biscuiți aperitiv, biscuiți
din pâine, biscuiți dulci sau sărați, biscuiți de
ovăz pentru consum uman, biscuiți, napolitane
rulou (biscuiți), biscuiți petit-beurre, biscuiți cu
fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de turtă
dulce, biscuiți dulci pentru consum uman,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți micști, produse de
cofetărie pe bază de migdale, acadele, acadele
(dulciuri), produse de caramel, caramel, dulciuri
cu caramel, dulciuri glazurate cu caramel,
panettone (cozonac italian), drajeuri romboidale
(cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), drajeuri
(produse de cofetărie nemedicinale), drajeuri
de fructe (produse de cofetărie), jeleuri de
fructe (cofetărie), jeleuri, jeleuri din fructe (nu
de uz medical), produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, cornete pentru înghețată,
conuri pentru înghețată, înghețată, șerbeturi
(înghețată), înghețată vegană, înghețată pe
băț, torturi de înghețată, batoane de înghețată,
deserturi cu înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, amestecuri de înghețată,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
infuzată cu alcool, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie cu înghețată,
batoane de înghețată pe băț, prăjituri pe bază de
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, batoane
de înghețată cu fructe, înghețată cu aromă de
fructe sub formă de acadele, amestecuri pentru
cornete de înghețată, înghețată din lapte, creme
bavareze, creme de zahăr ars, produse de
patiserie conținând crème, produse de patiserie
conținând creme și fructe, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, creme
congelate, chou à la crème, sosuri pe bază
de cremă de trufe, trufe (produse de cofetărie),
trufe cu rom (produse de cofetărie), miere cu
trufe, înghețate cu trufe, bomboane cu menta
(altele decât cele pentru uz medical), bomboane
cu mentă, (altele decât pentru uz medicinal),

bomboane, bomboane moi, bomboane
(dulciuri), bomboane bezea, bomboane umplute,
dulciuri (bomboane), bomboane (nemedicinale),
bomboane (dropsuri), bomboane cu cacao,
bomboane de mestecat, bomboane fără zahăr,
bomboane cu mentă, bomboane nemedicinale
cu miere, bomboane de mentă (nemedicinale),
bomboane cu mentă piperată, bomboane
de ginseng roșu, dulciuri (bomboane) care
conțin fructe, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, bomboane de mentă fără
zahăr, dulciuri (bomboane) cu aromă de
fructe, bomboane gumate pe bază de
gelatină, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, bomboane zaharicale
(nemedicamentoase), bomboane preparate din
zahăr, bomboane congelate, floricele glasate,
prăjituri cu fructe glasate, floricele glasate cu
zahăr, tablete (dulciuri), tablete (produse de
cofetărie nemedicinale), tablete din spumă de
zahăr, dulciuri nemedicinale sub formă de
tablete, produse de cofetărie sub formă de
tablete, tablete, altele decât cele pentru uz
medical, cremă de ouă englezească, produse
de cofetărie cu crema spumă, dulciuri sub
formă de cremă spumă, cremă de bezea,
cremă de zahăr invertit (miere artificială),
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri
și plăcinte, deserturi cremă instant, patiserie,
produse de patiserie aromate, pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), prăjiturici uscate
(patiserie), produse de patiserie proaspete,
pateuri (produse de patiserie), rulouri (produse
de patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu migdale, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie cu umpluturi
de fructe, produse de patiserie pe bază de
portocale, dulciuri acidulate (nemedicinale) din
caramel, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de caramel, mieji de nucă și alți mieji trași
în zahăr caramelizat, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
pe bază de arahide, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
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de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, specialități de patiserie,
produse de patiserie, produse de cofetărie
pe bază de făină, bomboane nemedicinale
(cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie),
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, fondante
(cofetărie), glazură pentru produse de cofetărie,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, 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 turte din orez învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sirop de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pe bază de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arome pe bază de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
de ciocolată pentru pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată aerată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată tartinabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată umplută,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batoane de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scoici de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pateuri cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu glazură de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu spume de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu garnituri de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sosuri de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată cu lichior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu trufe de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fondue din ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vafe din ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulciuri din ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată cu lapte,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată cu alcool, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fondante de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bomboane de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu gofre de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețate cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată
pentru glazuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bomboane cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu iepurași
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată fără lapte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe trase
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjitură învelită în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
aromatizate cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu migdale acoperite
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu napolitane învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu alune trase în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu prăjituri mici cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu biscuiți înveliți în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
acoperiți cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablete de ciocolată
umplute, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu amestecuri de ciocolată caldă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batoane învelite în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazuri
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pe bază de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu umpluturi pe bază de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată sub formă de praline, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
de ciocolată cu umplutură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu nuci macadamia trase
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu batoane de ciocolată cu lapte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vafe cu glazură de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fursecuri cu glazură de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie din ciocolată, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți cu glazura de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu napolitane cu caramel și ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fursecuri parțial învelite în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețate
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covrigi cu glazură
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu deserturi pe bază de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe oleaginoase trase în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie învelite în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
pe jumătate înveliți în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu esențe de
ciocolată pentru prepararea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
de nuga învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme tartinabile
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructe de pădure
învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată cu cremă cu aromă de mentă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
cu glazură cu aromă 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 fursecuri
cu înveliș cu aromă de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată de casă sub formă de foaie

crocantă cu boabe de cafea măcinate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjituri
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu praline de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți cu
bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, 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
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu caramele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu caramele (bomboane), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu caramele tari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu caramele tari învelite în zahăr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu caramele
umplute, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu caramele tari (bomboane), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți de orez, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți crocanți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
de graham, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiți aperitiv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți din pâine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți dulci sau sărați,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiți de ovăz pentru consum uman, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
napolitane rulou (biscuiți), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți petit-beurre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți cu glazură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiți de turtă dulce, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți dulci pentru
consum uman, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiți sub formă de rulouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți cu aromă de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
micști, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acadele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acadele (dulciuri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de caramel, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu caramel, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
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cu caramel, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulciuri glazurate cu caramel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
panettone (cozonac italian), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu drajeuri romboidale
(cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu drajeuri dulci (nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jeleuri de fructe (cofetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jeleuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jeleuri
din fructe (nu de uz medical), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cornete pentru înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conuri pentru
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șerbeturi (înghețată), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată
vegană, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată pe băț, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu torturi de înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
batoane de înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată de fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu amestecuri de înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată de iaurt
(înghețate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată infuzată cu
alcool, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată sub formă de sandviș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
de înghețată pe băț, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prăjituri pe bază de
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulciuri de înghețată de iaurt, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
de înghețată cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată cu aromă de
fructe sub formă de acadele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu amestecuri pentru
cornete de înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată din lapte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu creme bavareze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de zahăr ars,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie conținând crème, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie conținând creme și fructe, 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 creme congelate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chou à
la crème, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sosuri pe bază de cremă de
trufe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu trufe (produse de cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rom
(trufe cu-) (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu miere
cu trufe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețate cu trufe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bomboane cu
menta (altele decât cele pentru uz medical),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bomboane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bomboane moi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
(dulciuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bomboane bezea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
umplute, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulciuri (bomboane), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
(nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bomboane (dropsuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bomboane de mestecat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
fără zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mentă (bomboane cu -), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
nemedicinale cu miere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bomboane de
mentă (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bomboane cu mentă
piperată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bomboane de ginseng roșu,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulciuri (bomboane) care conțin fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
din bomboane pentru prăjituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
de mentă fără zahăr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri (bomboane)
cu aromă de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bomboane gumate
pe bază de gelatină, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu dulciuri (nemedicinale)
sub formă de bomboane caramel, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
zaharicale (nemedicamentoase), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane
preparate din zahăr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bomboane congelate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu floricele glasate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prăjituri cu fructe
glasate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu floricele glasate cu zahăr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tablete
(dulciuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tablete din spumă de zahăr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulciuri nemedicinale sub formă de tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie sub formă de tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tablete, altele decât cele pentru uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă de ouă englezească, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie cu crema spumă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
sub formă de cremă spumă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cremă de bezea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă de zahăr invertit (miere artificială),
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 deserturi cremă instant, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu specialități
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pricomigdale (patiserie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pateuri
(patiserie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjiturici uscate (patiserie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie proaspete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pateuri (produse de patiserie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rulouri
(produse de patiserie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de patiserie
cu fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie cu migdale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi preparate (produse de patiserie),

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie umplute cu fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie daneze din foitaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie care conțin fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie pe bază de portocale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
acidulate (nemedicinale) din caramel, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
(nemedicinale) sub formă de caramel, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mieji
de nucă și alți mieji trași în zahăr caramelizat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie dulci aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie din nuci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
și înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie care conțin
jeleu, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arahide (produse de cofetărie pe
bază de -), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie pe bază
de făină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bomboane nemedicinale (cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bezele moi
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
din fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie înghețate
sub formă de acadea, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu fondante (cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
glazură pentru produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu turte din orez învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sirop
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse pe bază de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arome pe bază de ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cremă de ciocolată
pentru pâine, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată aerată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată tartinabilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată umplută, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu batoane de ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scoici
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pateuri cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu glazură de ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu spume
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu garnituri de ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sosuri
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ciocolată cu lichior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu trufe de
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fondue din ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vafe din
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dulciuri din ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată cu
lapte, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată cu alcool, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ouă de ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fondante
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bomboane de ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gofre
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți de ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețate
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată pentru glazuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bomboane
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iepurași de ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată fără
lapte, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu fructe trase în ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu prăjitură învelită în
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi aromatizate cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu migdale acoperite de ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu napolitane
învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu alune trase în ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
prăjituri mici cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu biscuiți înveliți în
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiți acoperiți cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tablete de
ciocolată umplute, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu amestecuri de ciocolată caldă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
batoane învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu glazuri cu aromă
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme pe bază de ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu umpluturi
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată sub formă de
praline, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bomboane de ciocolată cu umplutură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
nuci macadamia trase în ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane de
ciocolată cu lapte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vafe cu glazură de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
siropuri de ciocolată pentru prepararea băuturilor
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fursecuri cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie din ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de patiserie cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu biscuiți cu glazura
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu napolitane cu caramel și ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fursecuri parțial învelite în ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețate
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu covrigi cu glazură
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi pe bază de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe oleaginoase trase în ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi
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preparate (pe bază de ciocolată), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie învelite în ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu esențe de ciocolată
pentru prepararea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu batoane de nuga
învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme tartinabile pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fructe de pădure învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți conținând ingrediente
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți cu glazură cu aromă
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare care
conțin ciocolată (ca principal ingredient), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu prăjituri cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu praline
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți cu bezea moale înveliți
în ciocolată, care conțin caramel, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
caramele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu caramele (bomboane), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu caramele
tari, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu caramele tari învelite în zahăr, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu caramele
umplute, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu caramele tari (bomboane), servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
biscuiți de orez, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiți crocanți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu biscuiți de graham,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiți aperitiv, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu biscuiți din pâine, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiți
dulci sau sărați, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți de ovăz pentru consum
uman, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu biscuiți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu napolitane rulou (biscuiți), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiți petit-
beurre, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu biscuiți cu fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu biscuiți cu glazură, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiți
de turtă dulce, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiți dulci pentru consum uman,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
biscuiți sub formă de rulouri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu biscuiți cu aromă de
fructe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu biscuiți micști, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu acadele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu acadele (dulciuri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de caramel, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu caramel, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dulciuri cu caramel,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulciuri glazurate cu caramel, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu panettone (cozonac
italian), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu drajeuri romboidale (cofetărie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu drajeuri dulci
(nemedicinale), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jeleuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jeleuri din fructe (nu de uz medical), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cornete pentru înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu conuri pentru înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi (înghețată), servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu înghețată vegană, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată
pe băț, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu torturi de înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu batoane de înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu înghețată cu fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată
de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu amestecuri de înghețată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată
de iaurt (înghețate), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu înghețată pe bază de
iaurt (predomină înghețata), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată infuzată cu
alcool, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată sub formă de sandviș, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu batoane de înghețată pe
băț, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
prăjituri pe bază de înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dulciuri de înghețată de
iaurt, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu batoane de înghețată cu fructe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
amestecuri pentru cornete de înghețată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată
din lapte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme bavareze, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme de zahăr ars,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de patiserie conținând crème, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie conținând creme și fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme congelate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu chou à la crème,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sosuri pe bază de cremă de trufe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu trufe (produse
de cofetărie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rom (trufe cu-) (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu miere cu trufe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu înghețate cu trufe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bomboane
cu menta (altele decât cele pentru uz medical),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bomboane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bomboane moi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bomboane (dulciuri),

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bomboane bezea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bomboane umplute, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dulciuri
(bomboane), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bomboane (nemedicinale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bomboane
(dropsuri), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bomboane cu cacao, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bomboane
de mestecat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bomboane fără zahăr, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mentă
(bomboane cu -), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bomboane nemedicinale cu miere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bomboane de mentă (nemedicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bomboane cu
mentă piperată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bomboane de ginseng roșu,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulciuri (bomboane) care conțin fructe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni din
bomboane pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bomboane de mentă
fără zahăr, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dulciuri (bomboane) cu aromă
de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bomboane gumate pe bază de
gelatină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bomboane zaharicale
(nemedicamentoase), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bomboane preparate din
zahăr, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bomboane congelate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu floricele glasate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
prăjituri cu fructe glasate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu floricele glasate
cu zahăr, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tablete (dulciuri), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tablete din spumă
de zahăr, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dulciuri nemedicinale sub formă
de tablete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie sub formă
de tablete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tablete, altele decât cele pentru
uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cremă de ouă englezească,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie cu crema spumă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dulciuri sub
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formă de cremă spumă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cremă de bezea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cremă
de zahăr invertit (miere artificială), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu umpluturi
pe bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi cremă instant, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu patiserie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie aromate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu specialități de patiserie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pricomigdale (patiserie), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pateuri (patiserie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu prăjiturici
uscate (patiserie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de patiserie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie proaspete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pateuri (produse de
patiserie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rulouri (produse de patiserie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie cu fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de patiserie
cu migdale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi preparate (produse de
patiserie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de patiserie umplute cu
fructe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de patiserie daneze din foitaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
patiserie care conțin fructe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de patiserie
cu umpluturi de fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de patiserie pe
bază de portocale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dulciuri acidulate (nemedicinale)
din caramel, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dulciuri (nemedicinale) sub formă
de caramel, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mieji de nucă și alți mieji trași
în zahăr caramelizat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie
dulci aromate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie din nuci,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie și înghețate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie care conțin jeleu, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu arahide (produse de
cofetărie pe bază de -), servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie pe
bază de făină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bomboane nemedicinale (cofetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bezele moi
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie
din fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie înghețate
sub formă de acadea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fondante (cofetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
glazură pentru produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu turte din orez învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sirop de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
arome pe bază de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă
de ciocolată pentru pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciocolată aerată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ciocolată
tartinabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ciocolată umplută, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu batoane de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scoici de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pateuri cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cafea cu ciocolată, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu spume de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu garnituri de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sosuri de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ciocolată cu lichior, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu trufe de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fondue din
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vafe din ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dulciuri din ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ciocolată cu
lapte, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ciocolată cu alcool, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ouă
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fondante de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bomboane de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gofre de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiți de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înghețate cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciocolată pentru glazuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bomboane cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu iepurași
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ciocolată fără lapte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fructe trase în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prăjitură învelită
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi aromatizate cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu migdale acoperite de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu napolitane învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu alune trase în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prăjituri mici cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți înveliți în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiți acoperiți
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tablete de ciocolată
umplute, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu amestecuri de ciocolată
caldă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu batoane învelite în ciocolată,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu glazuri cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme pe bază de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ciocolată sub formă de praline, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bomboane de ciocolată cu umplutură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu nuci macadamia trase în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu batoane de ciocolată cu lapte, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vafe cu glazură de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fursecuri cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie din
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiți cu glazura de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu napolitane cu caramel
și ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fursecuri parțial învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înghețate cu aromă de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covrigi cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deserturi pe bază de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fructe oleaginoase trase
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu esențe de
ciocolată pentru prepararea băuturilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane de nuga învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme tartinabile pe bază de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fructe de pădure învelite în ciocolată, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciocolată cu cremă cu aromă de
mentă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu biscuiți cu glazură cu aromă
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fursecuri cu
înveliș cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ciocolată de casă sub
formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu praline de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți cu bezea moale înveliți în ciocolată,
care conțin caramel, 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 ciocolată pentru prăjituri și
plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu caramele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu caramele
(bomboane), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu caramele tari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu caramele tari învelite în zahăr, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu caramele umplute, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu caramele tari
(bomboane), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biscuiți de orez, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiți crocanți,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu biscuiți de graham, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiți aperitiv, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biscuiți din pâine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiți dulci
sau sărați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiți de ovăz pentru
consum uman, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu napolitane
rulou (biscuiți), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiți petit-beurre, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biscuiți cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiți cu
glazură, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu biscuiți de turtă dulce, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biscuiți dulci pentru consum uman, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biscuiți sub formă de rulouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți cu aromă de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți
micști, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu acadele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu acadele
(dulciuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de caramel,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu caramel, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulciuri cu
caramel, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulciuri glazurate cu caramel,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panettone (cozonac italian), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu drajeuri romboidale (cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
drajeuri dulci (nemedicinale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu drajeuri
(produse de cofetărie nemedicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
drajeuri de fructe (produse de cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jeleuri de fructe (cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jeleuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jeleuri din fructe (nu de uz medical), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cornete pentru înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu conuri pentru înghețată, servicii de
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șerbeturi (înghețată),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu înghețată vegană, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înghețată
pe băț, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu torturi de înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane de înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu deserturi cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înghețată cu fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu înghețată de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
amestecuri de înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înghețată
de iaurt (înghețate), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
înghețată infuzată cu alcool, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înghețată
sub formă de sandviș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de cofetărie cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu batoane
de înghețată pe băț, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prăjituri pe bază
de înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri de înghețată
de iaurt, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane de înghețată cu
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu amestecuri
pentru cornete de înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înghețată
din lapte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme bavareze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme de zahăr ars, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
patiserie conținând crème, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de patiserie conținând creme și fructe, 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 creme congelate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu chou
à la crème, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sosuri pe bază de cremă de
trufe, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu trufe (produse de cofetărie), servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rom (trufe cu-) (produse de cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
miere cu trufe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înghețate cu trufe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bomboane cu menta (altele decât cele pentru
uz medical), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bomboane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bomboane moi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bomboane (dulciuri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bomboane bezea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bomboane
umplute, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri (bomboane),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bomboane (nemedicinale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bomboane (dropsuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bomboane
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bomboane de mestecat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bomboane fără zahăr, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mentă (bomboane cu -), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bomboane
nemedicinale cu miere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bomboane de
mentă (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bomboane cu
mentă piperată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bomboane de ginseng
roșu, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulciuri (bomboane) care conțin
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bomboane de mentă fără zahăr,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulciuri (bomboane) cu aromă de
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bomboane gumate pe bază
de gelatină, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri (nemedicinale) sub
formă de bomboane caramel, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bomboane
zaharicale (nemedicamentoase), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bomboane preparate din zahăr, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bomboane congelate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu floricele glasate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prăjituri cu fructe glasate, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
floricele glasate cu zahăr, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tablete (dulciuri),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tablete din spumă de
zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulciuri nemedicinale sub formă
de tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie
sub formă de tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tablete, altele
decât cele pentru uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă de ouă
englezească, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie cu
crema spumă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri sub formă de
cremă spumă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cremă de bezea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cremă de zahăr invertit (miere artificială), 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 deserturi cremă instant, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie
aromate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu specialități de patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pricomigdale (patiserie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pateuri (patiserie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prăjiturici uscate
(patiserie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de patiserie proaspete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pateuri (produse de patiserie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rulouri (produse de patiserie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de patiserie cu fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de patiserie cu migdale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu deserturi preparate (produse de patiserie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de patiserie umplute cu
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de patiserie daneze
din foitaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie care

conțin fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
patiserie pe bază de portocale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri (nemedicinale)
sub formă de caramel, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mieji de nucă
și alți mieji trași în zahăr caramelizat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de cofetărie dulci aromate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie din nuci, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de cofetărie și înghețate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie care conțin jeleu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu arahide (produse de cofetărie pe bază de
-), servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu nuci trase în ciocolată (produse
de cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu gustări constând
în principal din produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie pe bază de făină, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bomboane
nemedicinale (cofetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șerbeturi
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bezele moi
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie din fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie înghețate sub formă de acadea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu fondante (cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu glazură pentru
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fructe uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse din fructe
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu amestecuri de fructe uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gustări
pe bază de fructe uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme de întins
pe pâine care conțin în principal fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
de întins pe pâine care conțin în principal ouă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme tartinabile pe bază de alune, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
tartinabile pe bază de trufe (creme de trufe),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
trufe gătite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pastă de trufe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu trufe conservate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jeleuri comestibile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructe (jeleuri de -),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jeleuri de fructe tartinabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
glasate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu nuci glasate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
de alune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cremă de lămâie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe la
borcan, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fructe feliate la borcan, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe uscate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse din fructe uscate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu amestecuri de fructe
uscate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gustări pe bază de fructe uscate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de întins
pe pâine care conțin în principal fructe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
tartinabile pe bază de alune, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu produse tartinabile
pe bază de trufe (creme de trufe), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu trufe gătite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pastă de trufe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu trufe conservate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jeleuri comestibile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe (jeleuri de -), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jeleuri de fructe tartinabile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe glasate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu nuci glasate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cremă de fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cremă de
alune, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă de lămâie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe la borcan, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe feliate la
borcan, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fructe uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse din
fructe uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu amestecuri de fructe uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu gustări pe bază de fructe uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme tartinabile pe bază de alune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse tartinabile pe bază de trufe (creme
de trufe), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu trufe gătite, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pastă de trufe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu trufe conservate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jeleuri comestibile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe (jeleuri de
-), servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jeleuri de fructe tartinabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fructe glasate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu nuci glasate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă de
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alune, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă de lămâie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fructe la
borcan, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fructe feliate la borcan
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de local public (mâncare și băutură), servicii
prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii de restaurante de delicatese.

───────

(210) M 2022 03875
(151) 02/06/2022
(732) URSUS BREWERIES SA, SOS

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

URSUS CHERRY LAGER

(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.

───────

(210) M 2022 03878
(151) 02/06/2022
(732) ASOCIATIA COMUNITATI

SUSTENABILE, STR. 1 MAI, NR.
5, JUD. IALOMIȚA, CIULNITA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RaMaNia COMUNITĂȚI
SUSTENABILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.04.07;
25.01.25

clase:
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, servicii de 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, 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,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea de
evenimente sportive, producție de evenimente

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sportive, 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, 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,
servicii de cluburi (discoteci), organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
furnizare de informații în materie de educație,
simpozioane pe teme de educație, servicii
de îndrumare în afaceri, servicii de formare
personală (coaching), servicii de formare
pentru viață (coaching), asistență profesională
individualizată (coaching), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și instruire
în discurs politic, antrenament și instruire
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, instruire, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente educative, publicare de texte, altele
decât cele cu scop publicitar, publicare de
recenzii, publicare de buletine informative,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, servicii de traducere, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, închiriere de reviste, publicare
de reviste, publicare de reviste electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare de
cărți și reviste, publicare de reviste și cărți,
publicare de reviste pe internet, servicii de
publicare de reviste, închiriere de ziare și reviste,
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, nedescărcabile, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, servicii jurnalistice,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
publicare de jurnale, publicare multimedia a
jurnalelor, consultanță editorială, servicii de
consultanță în domeniul editorial, 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
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, editare de publicații, editare de
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texte scrise, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educațional sau de divertisment, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii oferite de parcuri de distracție și
tematice, târguri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, grădini zoologice și muzee,
servicii de conferințe, organizare de seminarii
și conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizare de evenimente muzicale,
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
competiții și evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 03883
(151) 03/06/2022
(732) PERMASERVICES UG

(haftungsbeschrankt),
KAPPENBERGER DAMM 67,
MUNSTER, 48151, GERMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.01; 24.17.02

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
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 03886
(151) 03/06/2022
(732) BONTON BEACH S.R.L., STR.

VASILE ALECSANDRI, NR. 4,
ET. 5, AP. 4, CAMERA 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, 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)

ZIG ZAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.15; 27.05.17;
01.01.01; 01.15.03

(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), contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,

(591) Culori revendicate: roz (R140 G146
B152), alb, gri (R196 G0 B123)

KRAFTMARIE
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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,
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, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, 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, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar 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 cu scop publicitar sau 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, 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, 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,
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 consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
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abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, 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.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea de scaune,
mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de creşă (crèche),
închirierea dozatoarelor de apă potabilă, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, bodegi de vinuri, servicii
de bar cu servire de vin, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,

servicii de restaurant și bar, servicii de terasă
berărie, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servirea de băuturi
în microberării, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2022 03889
(151) 03/06/2022
(732) Institutul Național de Cercetare-

Dezvolatre în Informatică -
ICI Bucureşti, BLD. MARESAL
ALEXANDRU AVERESCU NR.
8-10, SECTOR 1, BUCURESTI,
011455, ROMANIA

(540)

ICI D | SERVICES TLD
| DNS| WEB3 | NFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.07;
26.07.25

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

42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
că și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizasi cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#25B4E8), (Hex #2181C4), (Hex
#134574), negru (Hex #333333), 
gri (Hex #838383)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

539

(210) M 2022 03890
(151) 03/06/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one PLAZA ATHENEE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
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, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și 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,

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii de agenții
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, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii de achiziții imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), gestionare de
proprietăți imobiliare, colectarea chiriilor, servicii
privind afaceri imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile

managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (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, marketing
prin  influenceri, promovarea produselor prin
intermediul    influencerilor,   servicii       de
promovare   pentru  crearea  unei   identități de
brand   pentru   terți,   servicii   de  generare de
potențiali  clienți,   servicii  de   intermediere de
afaceri  pentru   punerea  în   legătură  a  diverși
specialiști  cu  clienți,  servicii  de publicitate, 
marketing  și  promovare.
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imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, 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 cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 03893
(151) 03/06/2022
(732) VICTOR DIMA, SOS.

PANTELIMON NR.92, BL.211,
SC.1, ET.7, AP.21, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CENTRUL HOLISTIC SOMA
Sănătate. Echilibru. Armonie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.17.02;
01.03.02

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
servicii de relații publice, producția de programe
tip teleshopping, organizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
lucrări de birou, de exemplu, servicii de
programare și memento pentru întalniri, căutare
de date în fișiere pe computer pentru alții,
gestionarea computerizată a fișierelor, servicii de
centrale telefonice, postarea de afişe publicitare,
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate, servicii
de publicitate online, intocmirea rapoartelor
medicale prescrise.
41. Servicii care constau în toate formele
de educație sau instruire în scop cultural
sau educational, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, urnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online

(591) Culori revendicate: rosu, verde, 
galben, portocaliu, albastru
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de imagini video, nedescărcabile, organizarea
şi susţinerea de seminarii in domeniul holistic,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire) in
domeniul holistic.
44. Servicii de îngrijire medicală, si anume,
medicină alternativă, servicii de clinica holistica
in scopul diagnosticarii si tratamentului in
urma examinarilor facute, sfaturi privind nutriţia
şi dieta, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, chiropractică,
consiliere în domeniul holisticii, masaj, servicii
de telemedicină, consiliere alimentară și
nutrițională.

───────

(210) M 2022 03895
(151) 03/06/2022
(732) RESTAURANT BACOLUX SRL,

CALEA SEVERINULUI, NR.91,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Diviana Spa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate.

───────

(210) M 2022 03898
(151) 03/06/2022
(732) SC CARNIPROD S.R.L, ȘOS.

TULCEA-MURGHIOL, KM. 4-5,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

1993 CARNIPROD TULCEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 24.11.21;
29.01.12

clase:
29. Carne, preparate și produse din carne,
grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de transport, ambalarea și
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2022 03901
(151) 03/06/2022
(732) DIVA MONALISA S.R.L., SAT

BĂIȘOARA NR. 142/A, JUD. CLUJ,
COMUNA BĂIȘOARA, CLUJ,
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)

”LA PYKY” BUSCAT
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.25;
29.01.12

clase:
35. Servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,

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

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu echipamente sportive si
articole sportive, 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,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
37. Întreținere și reparații de echipament sportiv.
41. Închiriere de echipament și instalații sportive,
inchiriere de echipament pentru evenimente
sportive, organizare de activități sportive,
competiții sportive și evenimente sportive,
furnizare de informații despre activități sportive.

───────

(210) M 2022 03904
(151) 03/06/2022
(732) AROVIT LEGUME FRUCTE SRL,

STR. TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SP.COM.PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400591, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Pădurea cu Aluni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.05.03; 26.01.04;
08.07.25; 29.01.12

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

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, hrană și băuturi pentru animale, malț.

───────

(210) M 2022 03906
(151) 03/06/2022
(732) MELAZ TRADING COMPANY SRL,

STR. PAJURA NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GREEKSEA

(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).

───────

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#7a3111), gri (HEX #e3d7ca), alb
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(210) M 2022 03911
(151) 03/06/2022
(732) VITAPLUS MEDCLIN SRL, STR.

NANTERRE, NR. 6, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, 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)

V + VITAPLUS medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 27.05.21; 26.01.06;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

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

35. Administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, administrare a afacerilor
pentru spitale, consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de sănătate,
dezvoltarea de sisteme de management al
spitalelor, 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, 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, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, gestionare administrativă

a spitalelor, gestionare informatizată de fișe
și dosare medicale, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, publicare de materiale
publicitare online, licente de servicii si produse
pentru terti, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul spitalelor, pregtire si
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, prezentare de produse si servicii
(în scopuri promotionale/publicitare), prezentare
de firme pe internet si în alte medii de
comunicare, prezentare de firme si produse
si servicii ale acestora pe internet, prezentare
de servicii si produse, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate online, publicitate prin
intermediul mediilor electronice si îndeosebi
prin internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate televizata, publicitate, publicitate
radiofonica, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, servicii de asistenta
si consultanta pentru publicitate, marketing si
promovare, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de prelucrare de
date în domeniul sănătății, servicii de promovare
si publicitate, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
44. Analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, asistență medical,
asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
centre rezidențiale de asistență medical,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică
și plastic, chirurgie plastic, clinici medicale,
consiliere cu privire la diete și nutriție, consiliere
legată de nutriție, consiliere medical, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere

(591) Culori revendicate: rosu, alb, verde,
negru
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privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consultanță în domeniul nutriției și
al dietelor, consultanță în nutriție, consultanță
legată de nutriție, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultații medicale, controale medicale,
depistare medicală (screening), dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
efectuarea examenelor medicale, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medical, examinarea medicală a persoanelor,
furnizare de asistență medical, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de centre de recuperare fizică,
furnizare de echipamente medicale, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
furnizare de informații în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul geriatriei, furnizare de
informații prin internet cu privire la tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
furnizare de informații prin internet în domeniul
diabetului, furnizare de informații referitoare
la nutriție, furnizare de informații referitoare
la psihologie, furnizare de servicii medicale,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, furnizare de tratament
medical, furnizarea de informatii medicale
prin intermediul unei retele globale de
calculatoare, furnizarea de servicii de îngrijire
a sănătății la domiciliu, furnizarea de servicii
medicale pentru persoane cu nevoi speciale,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medical, inchiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, îngrijire medical,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale, management de servicii de asistență
medical, masaj, monitorizare la distanță de
date medicale pentru diagnostic și tratament
medical, planificare de tratamente medicale,
psihiatrie, reabilitare fizică, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
personae, servicii de analize medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
asistență medical, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,

servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastic, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere medicale, servicii de
consiliere medicală în materie de dietă, servicii
de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medical, servicii de depistare a
diabetului, servicii de evaluare medical, 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 medical, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, servicii de îngrijirea bolnavilor,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de medicină
alternativă, servicii de medicină regenerative,
servicii de medicină sportive, servicii de
oftalmologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
telemedicină, servicii de testare medicală, și
anume, evaluarea condiției fizice, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
vaccinare, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii furnizate de spitale
private, servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

545

afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii medicale și de
sănătate, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii privind tratamentele de fertilitate,
servicii spitalicești, servicii de stomatologie,
testare medicală în scopul diagnosticării
sau pentru tratament, tratament și îngrijire
prin biorezonanță, tratamente de fitoterapie,
tratamente pentru controlul greutății, tratamente
terapeutice pentru corp, tratamente terapeutice
pentru față.

───────

(210) M 2022 03913
(151) 03/06/2022
(732) CAFE ANGLAIS SRL, STR.

BASARABIEI, NR.3, CAMERA
3, PARTER, GALAȚI, GALAȚI,
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)

MALÚ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.03

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2022 03916
(151) 04/06/2022
(732) GABRIEL SORIN LASTUN LTD,

C/O INTERNATIONAL HOUSE 24,
HOLBORN VIADUCT, LONDRA,
EC1A 2BN, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) Lastun Gabriel-Sorin , STR. RV
BABEANU, NR. 10, JUDEȚ VÂLCEA,
RÂMNICUL VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

LĂSTUN GABRIEL SORIN
(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 contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, agenții de import-export în domeniul
energiei, analiză de preț, brokeraj cu liste
pe bază de nume și adrese, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție , consiliere cu privire
la produse de consum, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
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furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, 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 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, închiriere
de case de marcat, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, 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, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, 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,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, 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, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizarea de servicii contractuale (comerciale)
cu terți, planificarea de abonamente la ziare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă 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,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de telecomunicații, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
servicii administrative referitoare la pelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de export, servicii ale agențiilor
de import, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
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servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul de opere de artă furnizate de galerii
de artă, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru tonuri
de apel descărcabile, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, închiriere de standuri de
vânzare.

───────

de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, servicii de achiziții, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comandă în
contul terților, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
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 cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de telemarketing, vânzare prin licitație
publică, servicii pentru promovarea exporturilor,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, telecomunicații (servicii de abonamente
la servicii de / pentru terți), servicii de club
de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,



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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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2022 00382 19/01/2022 COOL SHOP SRL Cookstyle 15

2 M 2022 00487
25/01/2022 ASOCIATIA FRUCTE SI

LEGUME DIN SICULENI
Madèfalvi gyümölcs 15

3 M 2022 00622 29/01/2022 GUARDIANANGEL.NET myInfoBand 16
4 M 2022 00748 02/02/2022 WEB-GURU SRL SaNOmed 16
5 M 2022 00931 08/02/2022 ASOCIATIA ADFABER Clubul de Tehnologie 16
6 M 2022 01084 11/02/2022 SNACK-TRADE SRL NUT MASTER 17

7 M 2022 01174
16/02/2022 CLUB SPORTIV GAMBITUL

DAMEI IASI
ȘAH ÎN ȘCOALĂ 17

8 M 2022 01182
16/02/2022 MEASURE BUSINESS

COMPANY S.R.L.
WHITE SNOW CALROSE
CAMOLINO RICE

18

9 M 2022 01286 18/02/2022 TRAVELHUBX S.R.L. Inspiring Travel Solutions 18
10 M 2022 01370 22/02/2022 NETSTIL S.R.L. EXQUISITE ART DIAMONDS 20
11 M 2022 01412 23/02/2022 ASOCIAȚIA GRUPUL DE

ACȚIUNE LOCALĂ PODU
ÎNALT VASLUI

MIEVA MIERE NATURALĂ
DIN VASLUI

23

12 M 2022 01479 24/02/2022 VINICOLA AVERESTI 2000
SA

SPECTRUM DOMENIILE
AVERESTI BUSUIOACA DE
BOHOTIN

24

13 M 2022 01670
04/03/2022 EMPIRE MUSIC

MANAGEMENT SRL
Carla's Dreams 24

14 M 2022 01721 08/03/2022 SUFRO COMPANY SRL MAIA CUCINA ITALIANA 25
15 M 2022 01741 09/03/2022 SKINDERMA 2014 SRL SKINDERMA 25
16 M 2022 01765 10/03/2022 ANDREI ȘELARU Academia de Vlogging 25
17 M 2022 01800 11/03/2022 SC COMPOST PLUS SRL Compos+Plus 26

18 M 2022 01821
14/03/2022 VICTOR GROSU idbs INTERIOR DESIGN

BUSINESS SCHOOL
26

19 M 2022 01914 17/03/2022 DĂNUȚ SCUTELNICU ZIARUL TELEORMANUL 27

20 M 2022 01946
18/03/2022 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
PRIME LINK by Prime Kapital 28

21 M 2022 01951 18/03/2022 CARREFOUR ROMANIA SA GRĂDINA NOASTRĂ DIN
ZARAND DOMENIU CU
TRADIŢIE

29

22 M 2022 01955 03/05/2019 HUNGERIT Zrt. VALDOR 30
23 M 2022 01963 18/03/2022 FLORIN-CRISTIAN

CÎMPEANU
MIHAI ZĂRAFU

e-kebap 31

24 M 2022 02022
21/03/2022 H2O DIVE&FUN SRL H2O Dive&Fun Samothraki

dive center
31

25 M 2022 02032 22/03/2022 ASOCIATIA SOCIETATEA
GHIZILOR SI LIDERILOR
MONTANI CARPATI

SOCIETATEA GHIZILOR ŞI
LIDERILOR MONTANI SGLM
CARPAŢI

32

26 M 2022 02052
23/03/2022 HWI INNOVATIVE

TECHNOLOGY S.R.L.
KETOVIO ANALOGI
AMINOACIZI ESENTIALI

32
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

27 M 2022 02137 25/03/2022 DOM VISTA MEDICAL S.R.L. DOM VISTA MEDICAL
REȚEAUA TA PRIVATĂ DE
LABORATOARE MEDICALE

33

28 M 2022 02200 29/03/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. COOL ME UP 33

29 M 2022 02202
29/03/2022 S.C. AS BOOTCAMP

TRAINING S.R.L
Andy Szekely 33

30 M 2022 02207 29/03/2022 ANDREI SFIRAIALA DOMENIILE DUMBRAVA
PERSEVERAMUS IN
TRADITIONE DEALU MARE
- TOHANI D.O.C. EST 2021
SMALL BATCH

36

31 M 2022 02271 31/03/2022 STELIAN-ION DODOI MASTER BARBER 36

32 M 2022 02293
31/03/2022 ELENA-NARCISA

MARGARIT
SPS SMART PROJECT
SOLUTIONS

37

33 M 2022 02337 01/04/2022 CHANDELLE ART S.R.L. Chandelle 38

34 M 2022 02354
04/04/2022 CARMEN ANDREEA

FANARAGIU
Ilfov City Imobiliare
Intotdeauna acolo pentru tine

39

35 M 2022 02394 04/04/2022 EAD.RO INTERACTIVE SRL POVEŞTILE BURSEI 40

36 M 2022 02447
06/04/2022 AUTO-MOTO BANEASA

S.R.L.
AUTO-MOTO Băneasa 40

37 M 2022 02452 06/04/2022 CONSULTIA SRL iPM Scoala Modeling 41

38 M 2022 02483
07/04/2022 CONCEPT SHOP ONLINE

S.R.L.
LENJERII Deosebite 41

39 M 2022 02492
08/04/2022 MAPPIN & WEBB LIMITED WATCHES OF

SWITZERLAND SINCE 1924
45

40 M 2022 02523 08/04/2022 COMUNA SPULBER BUCIUM 45

41 M 2022 02581
12/04/2022 ASOCIATIA ALFABETUL

SCRIPOR
CINĂ PE ÎNTUNERIC 46

42 M 2022 02585 12/04/2022 MISCAREA NATIONALA
PENTRU APARAREA
DREPTURILOR OMULUI
(MNADOR - TIMISOARA -
ORAS MARTIR)

M.N.A.D.O.R. TIMIȘOARA
ORAȘ MARTIR

46

43 M 2022 02589 12/04/2022 ASOCIATIA GEROS ORCHESTRA'S
CONDUCTOR democratic
competition

47

44 M 2022 02674 14/04/2022 IONUȚ DOLĂNESCU MARIA CIOBANU 47

45 M 2022 02683
14/04/2022 SC DIANA SRL din dragoste si pasiune pentru

carne
48

46 M 2022 02702 03/06/2021 XINDAO B.V UKIYO 48
47 M 2022 02706 14/04/2022 SC DINAMO 1948 SA Dinamo București 1948 48

48 M 2022 02709
14/04/2022 CASA DE VINURI COTNARI

SA
Tămâioasă Românească
EUFORIA

49

49 M 2022 02711
14/04/2022 CASA DE VINURI COTNARI

SA
Busuioacă de Bohotin
EUFORIA

50

50 M 2022 02715
14/04/2022 CASA DE VINURI COTNARI

SA
Fetească Neagră EUFORIA 50

51 M 2022 02723 14/04/2022 DXV DIVISION SRL WASH SHOES 51
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(210) (151) (732) (540)

52 M 2022 02729
15/04/2022 GABRIEL ILASOAIA Apărătorii Dreptei Credințe -

Calendarul Ortodox Iulian
51

53 M 2022 02740 15/04/2022 HERBAGETICA SRL EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
DETRAVENOS AKUT 500
mg Diosmină și Hesperidină
micronizate + Extract
premium Castan-Sălbatic

52

54 M 2022 02742 15/04/2022 HERBAGETICA SRL EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
MENSTROCALM Formulă
premium 9 extracte intense

52

55 M 2022 02787 21/04/2022 MIRONA MIHAELA RADU Film O'Clock 53
56 M 2022 02821 20/04/2022 SILVIU-FLORIAN CROITORU WILD FISHING 55
57 M 2022 02831 20/04/2022 FELIX GIS SRL Cool Ice RIO 56

58 M 2022 02848
20/04/2022 MARINA & SANTIS SRL MH MAPAMOND HOLIDAYS

Explore. Dream. Discover.
56

59 M 2022 02856 21/04/2022 ROMARIS SRL Felix Residence 58
60 M 2022 02860 21/04/2022 SAHPROD METEOR SRL SULTAMINA 58

61 M 2022 02865
21/04/2022 MANGO TROPICAL

SERVICES SRL
NP 59

62 M 2022 02869
21/04/2022 LAKE STREET RESIDENCE

S.R.L.
SOPRA JUPITER 59

63 M 2022 02882
21/04/2022 L&S MANAGEMENT

SYSTEM S.R.L
MyLo 60

64 M 2022 02887
21/04/2022 MIHAI-VIOREL

CONSTANTIN
ROMANIA SUSHI CUP
BUCHAREST 2020

60

65 M 2022 02892
21/04/2022 DENES KAPUSI

DOMOKOS SZEKERES
ABC IMPEX 61

66 M 2022 02902 26/04/2022 MINIPROD S.R.L. Maestro 62

67 M 2022 02911
30/05/2022 SC PANDA LAB ALLIANCE

SRL
CARLIGU` LUI GAGIU 62

68 M 2022 02914
26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED
VUSE BERRY BLEND 63

69 M 2022 02921
26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED
VUSE STRAWBERRY ICE 63

70 M 2022 02924 26/04/2022 BPI MANAGEMENT
CONSULTING ROMANIA
SRL

BPI Romania 64

71 M 2022 02930 26/04/2022 VIRGIL IULIAN MUNTEANU infoactual.ro 64
72 M 2022 02933 26/04/2022 ANDREEA-ROXANA UNGUR GODEEA 64
73 M 2022 02940 27/04/2022 GENIUS NUTRITION SRL V VITAMINLABS 65
74 M 2022 02950 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

Cynasine 65

75 M 2022 02959 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

INFLAMIL 65
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(210) (151) (732) (540)

76 M 2022 02965 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

RETOLISE 66

77 M 2022 02968 27/04/2022 IRINA RUSU-MACABINSKI Introspective... 66
78 M 2022 02974 27/04/2022 HOMEODENT S.R.L. Med Complet 71

79 M 2022 02977
27/04/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one UNIRII 72

80 M 2022 02983 28/04/2022 DECONSTRUCT AG S.R.L. DEConstruct A.G. 74

81 M 2022 02987
04/05/2022 THE CHEESECAKE HOUSE

SRL
The Cheesecake House 74

82 M 2022 02991
28/04/2022 FLORICA MOTOC Florica Motoc DARE YOUR

BLOSSOM
75

83 M 2022 03003 11/05/2022 TUDOR SEBASTIAN DARUL APELOR 75
84 M 2022 03004 28/04/2022 NVM PREMIUM ONLINE SRL NVM 75

85 M 2022 03014
28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE

S.R.L.
SPKIOSK 76

86 M 2022 03017
28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE

SRL
SPSWITCH 77

87 M 2022 03025 03/05/2022 SC REFE GROUP SRL REFE 77

88 M 2022 03028
29/04/2022 CLAUDIU-STELIAN

ISTODOR
Totu-n vie 78

89 M 2022 03034 29/04/2022 DACIA PLANT SRL HEPAVIR 78

90 M 2022 03037
29/04/2022 AXENTI CĂTĂLINA-

FRANCESCA
ARMSTRONG 79

91 M 2022 03043
29/04/2022 CAMELIA-MANUELA

SOCEANU
Editura For You 79

92 M 2022 03046 29/04/2022 VALENTIN-GIGEL CALCAN CASA PEȘTERA 79

93 M 2022 03052
29/04/2022 S.C. ROMCIM S.A. CASA VERDE .CALITATE

GARANTATA
80

94 M 2022 03054 13/05/2022 TOPAERO S.R.L. AERAT te bagă la răcoare 81
95 M 2022 03055 29/04/2022 EUROLKY CATERING S.R.L. CRISPYTERIA 82
96 M 2022 03058 29/04/2022 AC HELCOR SRL COLESTIM DUO PLUS 82
97 M 2022 03064 29/04/2022 STEGARIU F. FLORIN P.F.A TREI AZURI 83

98 M 2022 03070
02/05/2022 CORINA ANCUTA FILIPSAN CENTRUL VIETII- TERAPII

PENTRU TRUP SI SUFLET
85

99 M 2022 03071 02/05/2022 NATURALIS CITRA-MAG B6 EXPERT 88
100 M 2022 03072 02/05/2022 INTENT MEDIA S.R.L. luviar 89

101 M 2022 03075
02/05/2022 FLORENTINA-LAVINIA

BIRSAN
PRESTIGE SALON 89

102 M 2022 03079 02/05/2022 SC EURO DEPO SRL Attitude Lounge 89
103 M 2022 03080 02/05/2022 ASOCIATIA VOLENS PATRULA DE RECICLARE 90
104 M 2022 03085 02/05/2022 SOCIETATEA CIVILĂ

MEDICALĂ POLI-MED
APACA

PMA MEDICAL AD OMNES 90

105 M 2022 03090 02/05/2022 AGRII ROMANIA SRL PIASTUN 91
106 M 2022 03091 02/05/2022 BOGDAN BLAJ BLAJ LAW 91

107 M 2022 03092
02/05/2022 NANDESZ COMPANY SRL BYOES BE YOUR OWN

ENERGY SOURCE
92



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

555

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

108 M 2022 03097 03/05/2022 CARETTA SRL Briliant 95

109 M 2022 03098
03/05/2022 GABRIELA MANDREA GM&Co Consulting Coaching

Mentoring
108

110 M 2022 03106
03/05/2022 VASILE SILVIU PRIGOANĂ GÂNDEŞTE VERDE,

GÂNDEŞTE ROSAL
108

111 M 2022 03107 03/05/2022 PETRICA IVAN N NOWA 109
112 M 2022 03108 03/05/2022 PAR-ALPIN GRUP SRL PAR ALPIN GRUP 110
113 M 2022 03115 03/05/2022 CATALIN-MARIAN COLCIAR TRIQS HUB 110

114 M 2022 03117
03/05/2022 CH. PIETROSARATII S.R.L. ARROGANCE - DOMENIILE

FRANCO-ROMANE
111

115 M 2022 03120 03/05/2022 CASA DIN VIE TURISM SRL Fleurs de vin 111

116 M 2022 03122
04/05/2022 SOFRA TURKISH

RESTAURANT SRL
S SOFRA TURKISH
RESTAURANT

111

117 M 2022 03123
04/05/2022 COSMETIC PLANT

PRODCOM SRL
FLORELLA 111

118 M 2022 03127
05/05/2022 VIA RENT A CAR GROUP

MOBILITY SERVICES SRL
Be VIP 112

119 M 2022 03129
05/05/2022 BCCH GROUP

SWITZERLAND AG SRL
BCCH AUTO 112

120 M 2022 03130
05/05/2022 BCCH GROUP

SWITZERLAND AG SRL
BCCH GROUP 112

121 M 2022 03131
04/05/2022 CODERLYTICS SRL CODERLYTICS WORKING

TO IMPROVE YOU
113

122 M 2022 03133 04/05/2022 TBN FOOD SRL LA OSPĂȚ 115
123 M 2022 03135 04/05/2022 MARIUS-ANDREI ALEXE Subcarpați 115

124 M 2022 03136
04/05/2022 COMPANIA NAȚIONALĂ

POȘTA ROMÂNĂ S.A.
FUNDAȚIA POȘTA ROMÂNĂ
Livrăm fapte bune

115

125 M 2022 03140 04/05/2022 EMIL ROȘCA GRAMMATIK DRAMMATIK 116
126 M 2022 03142 04/05/2022 EMIL ROȘCA GRAMMATIK DRAMMATIK

ambitchous be more of a bitch
than the average bitch

116

127 M 2022 03144 04/05/2022 EMIL ROȘCA GRAMMATIK DRAMMATIK
imp-ish do naughty things for
fun

117

128 M 2022 03145
04/05/2022 EMIL ROȘCA GRAMMATIK DRAMMATIK

NFI no f- idea
117

129 M 2022 03146 04/05/2022 EMIL ROȘCA GRAMMATIK DRAMMATIK
sexorcism sleeping with
someone new to get over your
ex

118

130 M 2022 03149 04/05/2022 CG TECH LABS SRL C G TECHLABS 118

131 M 2022 03151
04/05/2022 SOCIETATEA BOROMIR IND

SRL
Boromir COZO-BUN DE
DIMINEAŢĂ

119

132 M 2022 03153 04/05/2022 TODAY ADVERTISING SRL SCAN & SEE Beyond infinity 124
133 M 2022 03158 04/05/2022 JAPAN TOBACCO INC. SELECTION SUNRISE 124
134 M 2022 03160 04/05/2022 MIHAI-SILVIAN MÎNCU NABUU 125
135 M 2022 03162 04/05/2022 HOME AROMA JOY JASMINE BEAUTY & CARE 129
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136 M 2022 03167
04/05/2022 ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI
FC BOTOȘANI 129

137 M 2022 03172
05/05/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Izvorul Prinților și al
Prințeselor

130

138 M 2022 03176 05/05/2022 CARLSBERG A/S Carlsberg LUMA DRY-
HOPPED LAGER CU TREI
TIPURI DE HAMEI PENTRU
O AROMĂ DESĂVÂRȘITĂ

130

139 M 2022 03177 05/05/2022 CARLSBERG A/S DRY HOPPING 131
140 M 2022 03179 20/05/2022 CORNELIU MIRCEA HERTA JIKO 131
141 M 2022 03182 05/05/2022 ELENA FECHETE ACADEMIA MEDITATIA

RESPIRATIA MANDALA
DEVENIRII INTRU FIINTA

132

142 M 2022 03184 05/05/2022 ADRIANA PĂDURARU COMOARA COPILĂRIEI 132
143 M 2022 03188 05/05/2022 ENACHE ANDREEA MUNE jewelry 133
144 M 2022 03193 05/05/2022 CARETTA SRL Alstrong 133
145 M 2022 03195 13/05/2022 ANDRADA CRISTINA DAVID CANDY BOULEVARD 146
146 M 2022 03196 05/05/2022 GLOBAL RECORDS SRL RAPSTALGIA 148
147 M 2022 03198 05/05/2022 IRINA-LILIANA BINDER irina binder 148

148 M 2022 03199
05/05/2022 ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOȘANI
FCBT 150

149 M 2022 03200
06/05/2022 ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOȘANI
TOT MAI SUS! 150

150 M 2022 03201 06/05/2022 PROTECT PHONE S.R.L. NYTRO 151
151 M 2022 03202 06/05/2022 THOR IT SRL THOR 170
152 M 2022 03204 06/05/2022 ARGESUL LIBER S.A. Ziarul Argeșul 170

153 M 2022 03205
06/05/2022 SCWORKSTUDY ABROAD

SRL
chill garden 170

154 M 2022 03209 06/05/2022 ARCTIC S.A. Arctic.Evoluăm odată cu tine. 171
155 M 2022 03211 18/05/2022 SYA ONLINE SHOP SRL SyaMAG 174

156 M 2022 03212
06/05/2022 LUDWIG SCHOKOLADE

GMBH & CO. KG
EDLE TROPFEN IN NUSS 175

157 M 2022 03218 06/05/2022 ASOCIATIA CAREGIVERS BANCA DE SCUTECE 175
06/05/2022 SERVE CEPTURA S.R.L. SOCIETE EURO ROUMAINE

DES VINS D'EXCELLENCE
s.e.r.v.e S1994

176

159 M 2022 03226
06/05/2022 ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI
FCBT 176

160 M 2022 03228 06/05/2022 IONUT- CRISTIAN ISACHE Black Habit 177

161 M 2022 03229
06/05/2022 ADRIAN CĂVESCU identifică-te! servicii de marcă

consultanță de marcă
178

162 M 2022 03231 06/05/2022 NUTRIVITAL HEALTH SRL Collage N+ 180
163 M 2022 03232 06/05/2022 DYNAMIC MEDIA SIGN SRL e edeprint.ro 180

164 M 2022 03233
09/05/2022 MAG AUTOMOTIVE PRO

DISCOUNT S.R.L.
VENTOO 181

165 M 2022 03239
08/05/2022 SC PRIME ADVERTISING

SRL
LIPOVON 188

158 M 2022 03224
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166 M 2022 03240
08/05/2022 SC PRIME ADVERTISING

SRL
LIDA SLIM STRONG 188

167 M 2022 03243
09/05/2022 THE TEACHER WITHIN

S.R.L.
PROFESORUL din TINE 189

168 M 2022 03245 09/05/2022 ALBION MEDICAL SRL Clinica Albion Medical 189

169 M 2022 03253
09/05/2022 SANVERO HEALTHCARE

S.R.L.
Sanvero EuLax ajuta la
reglarea tranzitului intestinal

190

170 M 2022 03256
09/05/2022 AMBROSIE ALEXANDRU

MIHAI
HOLDA Culegem roadele
impreuna

190

171 M 2022 03257
09/05/2022 LEA BEAUTY CENTER

S.R.L.
Lea Beauty Center 191

172 M 2022 03260 09/05/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero Imunoguard
Contribuie la funcționarea
normală a sistemului imunitar

192

173 M 2022 03262
09/05/2022 AGRICOLA INTERNATIONAL

S.A.
BRAVITO! 192

174 M 2022 03263 09/05/2022 ALEXANDRU RADUCANU PREOȚIA LUMINII 193
175 M 2022 03265 09/05/2022 UPL MAURITIUS LIMITED Gasofina 193

176 M 2022 03266
09/05/2022 SYNGENTA

PARTICIPATIONS AG
ELYSIAN 193

177 M 2022 03269 09/05/2022 ADRIAN KUTTESCH csuki 194

178 M 2022 03270
10/05/2022 A.G. RADIO HOLDING SRL FOARTE BUNĂ DIMINEAȚA

#matinalcusuflet KISS FM
194

179 M 2022 03271 10/05/2022 CAMPUS MEDIA TV S.R.L. JURNAL DE VACANȚĂ 199

180 M 2022 03275
10/05/2022 TERRAN SISTEME DE

ÎNVELITORI SRL
DANUBIA 200

181 M 2022 03276
10/05/2022 TERRAN SISTEME DE

ÎNVELITORI SRL
RUNDO 200

182 M 2022 03281 10/05/2022 JOLIE TOP TRAVEL SRL JOLIE TRAVEL 201
183 M 2022 03282 10/05/2022 PRUTUL SA RĂSĂRITĂ 201

184 M 2022 03284
10/05/2022 COMUNITATEA

EMAGICIENILOR SRL
Curs'n'cast 201

185 M 2022 03285 10/05/2022 DIEMECI SRL EXCLUSIVE SPACE 202
186 M 2022 03289 10/05/2022 AESCULAP PROD SRL Fertilofort 210
187 M 2022 03291 10/05/2022 AESCULAP PROD SRL Fertilomax 210
188 M 2022 03292 10/05/2022 OLIVEROM SRL VOI 210
189 M 2022 03294 10/05/2022 MATEI LUMINITA

INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

mycenter24 211

190 M 2022 03296 11/05/2022 MATEI LUMINITA
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

vhbw 211

191 M 2022 03297 11/05/2022 SC D TOYS SA ZBENG 211
192 M 2022 03299 11/05/2022 ASOCIATIA ENVIRON ENVIRON reciclămîmpreună 211
193 M 2022 03300 11/05/2022 FUNDAȚIA TIRIAC FUNDAȚIA ȚIRIAC 212
194 M 2022 03303 11/05/2022 S.C. TEILOR S.R.L. TEILOR 213

195 M 2022 03305
11/05/2022 BIO GREEN POWER

SOLUTIONS SRL
BLACK SOLAR 213
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196 M 2022 03306 11/05/2022 ASISOFT SRL INKASSO 214
197 M 2022 03308 11/05/2022 BADEEA INFINITY LINE SRL PRADUITOR 214

198 M 2022 03309
11/05/2022 S.C. UPWARD

INTERNATIONAL S.R.L.
LAMARK 215

199 M 2022 03312
11/05/2022 FUNDATIA WORLD VISION

ROMANIA
Creștem prin Educație
Agricolă

215

200 M 2022 03314 11/05/2022 ROMFERM SRL ROMFERM 216
201 M 2022 03315 11/05/2022 CARETTA S.R.L. Lustro 219

202 M 2022 03317
11/05/2022 ROMANIAC STUDIES

AGENCY S.R.L.
ROMANIAC 232

203 M 2022 03318 11/05/2022 YORIJORI FOOD S.R.L. K-FOOD 233

204 M 2022 03322
12/05/2022 EVENIMENTE PENTRU

SUFLET S.R.L.
INVITAȚII PENTRU Suflet 233

205 M 2022 03325
12/05/2022 LORDINU SRL THE BREW downtown food

story
234

206 M 2022 03326 12/05/2022 NATURA STAR SRL Bel Ami 234
207 M 2022 03329 12/05/2022 CORAL CONSTRUCT SRL CORAL COMPANIES 234

208 M 2022 03332
12/05/2022 SMART FOOD CASIDA

S.R.L.
LA MERINDE By
George&Florin

235

209 M 2022 03334
12/05/2022 BP WISE EXPERT

ACCOUNTING SRL
BP WISE EXPERT
ACCOUNTING

235

210 M 2022 03335 12/05/2022 ZBIRWEEK SRL ZBURGER 235
211 M 2022 03338 12/05/2022 ACAPULCO GARDEN S.R.L CABOO restaurant & garden 236
212 M 2022 03340 12/05/2022 VIA VITICOLA SRL Summer breeze 239
213 M 2022 03342 12/05/2022 CARETTA SRL Fresco 239
214 M 2022 03344 12/05/2022 AMVAC HONG KONG LTD. SmartSoil by AMVAC 252
215 M 2022 03345 12/05/2022 FLAVIO CIOBANU-TIMOFI Învață cu succes 253
216 M 2022 03348 12/05/2022 COSALINDA SKINCARE SRL COSALINDA 253
217 M 2022 03351 12/05/2022 SNS.GROUP.RO SRL AUM 253
218 M 2022 03352 12/05/2022 PARBRIZE 4YOU SRL VITRA AUTOMOTIVE 254
219 M 2022 03355 12/05/2022 SNS.GROUP.RO SRL WITCHCRAFT 256
220 M 2022 03356 12/05/2022 SC SILKWEB SA academia.gomag.ro 256
221 M 2022 03358 19/05/2022 ANDREI-SILVIU LĂLUCIU RECREATE 257

222 M 2022 03359
12/05/2022 DORINA AGACHI Doctorul Meu Clinica familiei

tale
257

223 M 2022 03360 12/05/2022 SMART BUSINESS
& TECHNOLOGIES
SOLUTIONS SRL

evconnect NETWORK 258

224 M 2022 03361
13/05/2022 KMG ROMPETROL S.R.L. rompetrol #EnergiaViitorului

#FutureEnergy
258

225 M 2022 03362 13/05/2022 KMG ROMPETROL S.R.L. rompetrol Împreună Creştem
Oameni Together We Grow
People

259

226 M 2022 03363
13/05/2022 KMG ROMPETROL S.R.L. rompetrol Pregatit pentru

cariera Ready for your career
259

227 M 2022 03367 13/05/2022 AESCULAP PROD SRL Femifertil 259
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228 M 2022 03372 13/05/2022 LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT S.A.

EARLY LEARNING CENTER
ISB EARLY LEARNING
CENTER

260

229 M 2022 03373 13/05/2022 SAFIR PROTECTION SRL SAFIR PROTECTION 260
230 M 2022 03376 13/05/2022 MAIMAICREDIT I.F.N. 260
231 M 2022 03378 13/05/2022 RLC EXCLUSIV PERUGIA

S.R.L.
PIZZERIA PERUGIA
BUCATARIE CU SPECIFIC
ITALIAN

262

232 M 2022 03379
13/05/2022 MIND EDUCATION &

HEALTH SRL
SINERGIE 263

233 M 2022 03380
13/05/2022 JOLIDON INTERNATIONAL

S.R.L.
ARGOS 263

234 M 2022 03381 13/05/2022 MAIMAICREDIT I.F.N. 264

235 M 2022 03382
13/05/2022 POLISANO

PHARMACEUTICALS S.A.
MIGREN0 266

236 M 2022 03389
13/05/2022 NEXT GENERATION

TECHNOLOGIES SRL
NGT 266

237 M 2022 03390
13/05/2022 CATERA PREMIUM

DELIVERY SRL
PIZZA MAESTRO 266

238 M 2022 03392 13/05/2022 ALDIA BUSINESS EXPERT
SRL

ALDIA BUSINESS EXPERT
ABE Accuracy Beyond
Expertise

267

239 M 2022 03397
13/05/2022 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

HC MARAMUREȘ
CUPA MINERUL 267

240 M 2022 03401
14/05/2022 ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL
LEO 268

241 M 2022 03402
15/05/2022 IRINEL FLORENTINA

GALASIU
SHAMBALLA CRYSTALS 268

242 M 2022 03403
15/05/2022 IRINEL FLORENTINA

GALASIU
IUBIREA. DĂ-O MAI
DEPARTE!

269

243 M 2022 03408 16/05/2022 EMANUEL IACOBESCU E-CAMPO 269
244 M 2022 03409 16/05/2022 CLAUDIU NECŞULESCU SIAJ 270
245 M 2022 03410 16/05/2022 PRUTUL S.A. Oameni & farfurii 271
246 M 2022 03412 16/05/2022 SERAN ALINA-FLORENTINA FABRICA DE BRANDURI 271
247 M 2022 03414 16/05/2022 PEAK 10H VOGUE SRL Be honest. 10H 271
248 M 2022 03415 16/05/2022 HARALAMBIE PENESCU MAGIC CHOPPER 272
249 M 2022 03416 18/05/2022 KONIC NAPOCA

MANAGEMENT ROMANIA
SRL

KNM & 273

250 M 2022 03418 16/05/2022 BETA RESTO SRL VEGA BEGA 273
251 M 2022 03419 16/05/2022 KUNST PRODUCTION SRL kunst atelier 274

252 M 2022 03421
16/05/2022 FLORIN ZAVRAGIU

ROMAGROTEHNICA
AGRIMAC 274

253 M 2022 03422 16/05/2022 KT & G CORPORATION CARNIVAL SUPERKINGS 274
254 M 2022 03423 16/05/2022 IONUT OPTASANU Antracit Residence Dezvoltam

cu responsabilitate si bun gust
viitoarea ta locuinta

275

255 M 2022 03424 16/05/2022 BIANCA DUDAU POESIA 275
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256 M 2022 03425 16/05/2022 KT & G CORPORATION ESSE CLASSIC 275
257 M 2022 03426 16/05/2022 ELEGANCE GROUP SRL UNTAR 275
258 M 2022 03428 16/05/2022 BOTOND SZAKACS eco tiny house 276

259 M 2022 03429
16/05/2022 COMPLEX HOTELIER

UNIREA S.A.
UNIREA TOWERS 276

260 M 2022 03430 16/05/2022 JIDVEI SRL INSTITUTUL PENTRU
AGRICULTURA ŞI
ECONOMIA CIRCULARE

279

261 M 2022 03432
16/05/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
CHOPSTIX READY TO BOX 280

262 M 2022 03433
16/05/2022 APIDELA DISTRIBUTION

SRL
miere de hamangia 281

263 M 2022 03434 17/05/2022 GOCAB SOFTWARE SA GO Cab PRO 282
264 M 2022 03435 17/05/2022 GOCAB SOFTWARE GO Ad 282

265 M 2022 03436
17/05/2022 HOSPITALITY BRANDS HOTEL LA BOHÈME stories

of Little Paris
283

266 M 2022 03438
17/05/2022 HUIDU ȘERBAN-

SEBASTIAN
CRONICA CÂRCOTAȘILOR 283

267 M 2022 03440
17/05/2022 TIMAC AGRO

INTERNATIONAL
SUPERTIM 284

268 M 2022 03441
17/05/2022 ORLANDO FRESH FOOD

SRL
ORLANDO RESIDENCE 284

269 M 2022 03442
17/05/2022 ATENEUL NATIONAL DIN

IASI
Corul Marii Uniri 284

270 M 2022 03443
17/05/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
AUTHENTIC BLEND
INGREDIENTS

285

271 M 2022 03444 17/05/2022 CARTIER BIO 888 S.R.L. Basarabia Food 285
272 M 2022 03445 17/05/2022 MARIUS-MIREL MICU HARMONY RESIDENCE 286

273 M 2022 03448
17/05/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. MULTIPROFIT mai ieftin

împreună
286

274 M 2022 03449 18/05/2022 PLUS AUTO COM SRL PLUS-AUTO trade 288
275 M 2022 03451 18/05/2022 M&O DENTAL OFFICIO SRL AL TAU ZAMBET 288

276 M 2022 03452
18/05/2022 S.C. ENDRESS GROUP

ROMÂNIA S.R.L.
TEHNOLOGIE GERMANA,
SUFLET ROMANESC!

289

277 M 2022 03454 18/05/2022 PETERS COOLING SRL PETER'S COOLING 289

278 M 2022 03458
18/05/2022 CELOFIBREI

DEVELOPMENT SRL
6origins 290

279 M 2022 03460
18/05/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
The Grand Heritage 290

280 M 2022 03461 18/05/2022 STEFAN-ANDREI ROSU GAZ PE FOC 290
281 M 2022 03462 18/05/2022 BLUE MEDIA SRL The Orange Blue 292
282 M 2022 03465 18/05/2022 CENTRUL MEDICAL DE

SĂNĂTATE MINTALĂ
ALARES S.R.L.

ALARES 293

283 M 2022 03466 18/05/2022 SC NORD TOUR SRL travis RENT A CAR 294

284 M 2022 03467
18/05/2022 ASOCIATIA CUZIN TOMA

DACA EU POT, POTI SI TU
FILM ÎN SAT FESTIVAL DE
ARTĂ

294
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285 M 2022 03468
18/05/2022 CLAUDIU NECŞULESCU FROM THE HEART OF

TRANSYLVANIA
295

286 M 2022 03469
18/05/2022 GANESHA PUBLISHING

HOUSE L.T.D. SRL
EDITURA GANESHA 295

287 M 2022 03470
18/05/2022 GANESHA PUBLISHING

HOUSE L.T.D. SRL
GANESHA PUBLISHING
HOUSE

296

288 M 2022 03473 19/05/2022 SC AGRICOVER SA Agrinnovator 297

289 M 2022 03474
19/05/2022 TASK FORCE SECURITY TASK FORCE SECURITY

SRL
298

290 M 2022 03475
19/05/2022 CAROLL MED SRL CAROLL MED MEDICINĂ CU

MINTEA ȘI SUFLETUL
298

291 M 2022 03477 19/05/2022 TEHNIC MEDIA T&T Connect 299
292 M 2022 03478 19/05/2022 S.C. TERAPIA S.A aspacardin sustine inima ta 299

293 M 2022 03479
19/05/2022 TERAPIA S.A Tentații peste tot. Fiobilin

peste toate.
301

294 M 2022 03482
19/05/2022 TERAPIA S.A FORTIFIKAT EXTRA

ENERGY
303

295 M 2022 03483 19/05/2022 TERAPIA S.A FORTIFIKAT S 305
296 M 2022 03484 19/05/2022 SENIOR TEX SRL EGGO 307

297 M 2022 03486
19/05/2022 GALEA DANIEL MIHAI

GALEA RAMONA ANCA
PIAȚA NOUĂ 307

298 M 2022 03487 19/05/2022 J.T. GRUP OIL J.T. FAST ENERGY 309
299 M 2022 03488 19/05/2022 BRASTING SECURITY SRL BRASTING SECURITY 309
300 M 2022 03489 19/05/2022 ECO GREEN POWER SRL ECO 310
301 M 2022 03490 19/05/2022 MAYA CONCEPT SHOP MAYA CONCEPT 310
302 M 2022 03491 19/05/2022 TARMAK PROTECTION SRL TARMAK PROTECTION 311

303 M 2022 03492
19/05/2022 S.C. RAROX-COFFINS SRL Rarox servicii funerare non-

stop
311

304 M 2022 03493
19/05/2022 ELECTRICS SHOP &

BATTERY S.R.L.
ElectriX 312

305 M 2022 03495
19/05/2022 CONCEPT MUGURI DE PIN

S.R.L.
math. 312

306 M 2022 03496 19/05/2022 LÁSZLÓ GABRIEL-DANIEL VINUL ÎMPĂRAŢILOR 313
307 M 2022 03497 19/05/2022 DEMSA COMANES SRL REKINETO 314
308 M 2022 03498 19/05/2022 DARZALAS PERFUMES SRL ZALMOS 314
309 M 2022 03499 19/05/2022 CONSTANTINESCU LIANA-

MIRELA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Cilantro 320

310 M 2022 03501
19/05/2022 CENTRUL CULTURAL

MIOVENI
ANALOGUE 321

311 M 2022 03502 19/05/2022 ATLANTIC MOBILE SRL Mocolo 321
312 M 2022 03503 19/05/2022 ENGIE ROMANIA S.A. Elec Verde 323
313 M 2022 03505 19/05/2022 ENGIE ROMANIA S.A. e-XPLORE EV 324

314 M 2022 03506
19/05/2022 PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL
MARLBORO GOLD TOUCH
XL

324

315 M 2022 03508 20/05/2022 ASOCIAȚIA MEDISPROF cancer education. 325
316 M 2022 03509 20/05/2022 SC MATIAS SRL MATIAS 325
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317 M 2022 03510
20/05/2022 SC SOUNDFI FREQUENCY

SRL
Compania 7 Music 326

318 M 2022 03511
20/05/2022 AMED SERVICII

PERSONALIZATE S.R.L.
DT+eTELEDOC 327

319 M 2022 03512 20/05/2022 ASOCIAȚIA INFOCONS infocons.org 328

320 M 2022 03515
03/06/2022 AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L
FlexDRIVE ROMANIA 328

321 M 2022 03518
03/06/2022 AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L
Wheels4all/Romania 330

322 M 2022 03520
20/05/2022 WGS PROTECTIE SI GARDA

SRL
WGS PROTECȚIE ȘI GARDĂ 333

323 M 2022 03521 20/05/2022 C&B NADA SHOP S.R.L C&B 333

324 M 2022 03522
20/05/2022 MIKO MATEI IOAN GALA TRANSILVANIA

FASHION
333

325 M 2022 03524 20/05/2022 CARREFOUR ROMANIA SA GRĂDINA NOASTRĂ din
Însurăței DOMENIU CU
TRADIȚIE

334

326 M 2022 03525 20/05/2022 CARREFOUR ROMANIA SA GRĂDINA NOASTRĂ din
Brezoaele DOMENIU CU
TRADIȚIE

334

327 M 2022 03526
20/05/2022 SC TERAPIA SA PA DURERE, PADUDEN

Rapid Forte !
335

328 M 2022 03528 20/05/2022 TERAPIA S.A. Iei antibiotice ? Ia și Hepiflor ! 337
329 M 2022 03529 20/05/2022 ION CORCODEL AMY 339

330 M 2022 03530
20/05/2022 TERAPIA S.A. PA DURERE, PADUDEN

Rapid !
339

331 M 2022 03531
20/05/2022 GENESIS MARKETING & PR

S.R.L.
În Timpul Tău 341

332 M 2022 03532 20/05/2022 ECOSOLPAN SRL ECOTIS 341
333 M 2022 03533 20/05/2022 OSCAR DOWNSTREAM SRL RO CONCEPT OSCAR 342
334 M 2022 03534 20/05/2022 ASOCIAȚIA BRIO

PENTRU EVALUAREA
EDUCAȚIONALĂ

SEMPER EDU 344

335 M 2022 03535 20/05/2022 ASOCIAȚIA BRIO
PENTRU EVALUAREA
EDUCAȚIONALĂ

SEMPER EDU 344

336 M 2022 03538 20/05/2022 DELUXE MEDICRAFTS SRL MedoCare 345
337 M 2022 03540 20/05/2022 BOGDAN BLAJ REBORN 345
338 M 2022 03541 20/05/2022 SILVIU-BOGDAN GHITA DOP MOTORSPORT 347

339 M 2022 03542
20/05/2022 SC N.S. & SONS GLOBAL

INVESTMENTS SA
CANTEMIR 14 349

340 M 2022 03545 21/05/2022 SC PASTA NOSTRA SRL Boutique Della Pasta 349
341 M 2022 03546 22/05/2022 THOUSAND SMILES SRL Podoabele Mele 349

342 M 2022 03550
27/05/2022 ALBINA RESTAURANTE

S.R.L.
FRY Dog 350

343 M 2022 03552
27/05/2022 ALBINA RESTAURANTE

S.R.L.
FryMayo 350

344 M 2022 03554
23/05/2022 RAZVAN CONSTANTIN

NICOV
IMPLANT PENTRU REFUZ 350
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345 M 2022 03556 23/05/2022 DUMITRU-LAURENȚIU
NEGREI
GEORGIAN-LIVIU
UNGUREAN

PELUZA NORD RAPID
BUCUREȘTI

351

346 M 2022 03558
23/05/2022 TERAPIA SA MAGNESTRESS Noapte

buna
351

347 M 2022 03559
23/05/2022 TERAPIA S.A MAGNESTRESS Noapte

buna Spray
353

348 M 2022 03560 23/05/2022 SC TERAPIA SA MAGNESTRESS Complex 355

349 M 2022 03561
23/05/2022 SC TERAPIA SA De la mic la mare, din cap

până în picioare !
357

350 M 2022 03563
23/05/2022 S.C. CASA DE VINURI

BECIU S.R.L.
APUS 359

351 M 2022 03566 23/05/2022 ANTIBIOTICE S.A. DIO MED 359
352 M 2022 03570 23/05/2022 ASOCIATIA UNIUNEA

NAȚIONALĂ A ARTIȘTILOR
DIN ROMÂNIA - UNART

UNART UNIUNEA
NAȚIONALĂ A ARTIȘTILOR
DIN ROMÂNIA

360

353 M 2022 03572
23/05/2022 CRISTIAN FÖLDES GRAMM YOUR TRUSTED

FRIEND
360

354 M 2022 03574
23/05/2022 NARCISA-MIRABELA

CHRISTIANSEN
FEMI.EKO care for you 371

355 M 2022 03577 23/05/2022 DICHELI SERVICES S.R.L bucharest bike traffic 372
356 M 2022 03578 23/05/2022 SINO ALLIANCE HONG

KONG INVESTMENT
LIMITED

372

357 M 2022 03580 23/05/2022 SC KLINTENSIV SRL NOSTALGIA 373

358 M 2022 03581
23/05/2022 MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER SRL
BabyAge 373

359 M 2022 03584 23/05/2022 SC KLINTENSIV SRL CURAPELL 373
360 M 2022 03585 23/05/2022 BIOCLINICA SA 374

361 M 2022 03586
23/05/2022 CABINET AVOCAT

BARBULESCU IOANA
IB LEGAL 374

362 M 2022 03588 23/05/2022 TENSA ART DESIGN SA Lensa 375
363 M 2022 03589 23/05/2022 TENSA ART DESIGN SA Lensa 376

364 M 2022 03591
23/05/2022 GENETIC HEALTH

SOLUTION SRL
AMSA OPTIC STUDIO 377

365 M 2022 03592 23/05/2022 ALIN SĂLĂGEAN BIG DEE JAYS 378
366 M 2022 03593 23/05/2022 RIOMATEX SRL DANTE PIZZA 378
367 M 2022 03594 23/05/2022 ALIN SĂLĂGEAN BIG SOUNDS & LIGHTS 378
368 M 2022 03595 23/05/2022 SC REYALS BUSINESS SRL Stay Metal Forever ! 379

369 M 2022 03597
23/05/2022 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cooperativa agricolă Fermier

în țara mea
379

370 M 2022 03598 23/05/2022 QUARTZ CAFFE SRL WAFFERIA 380
371 M 2022 03600 24/05/2022 DENT WELLNESS SRL Dent Wellness 381

372 M 2022 03602
24/05/2022 S.C. EDITURA INSPIRALIS

S.R.L.
EDITURA INSPIRALIS 381

373 M 2022 03604 24/05/2022 OVIX INSTAL SERVICE SRL OVIX 382
374 M 2022 03605 24/05/2022 SC PlantExtrakt SRL ENERGOPHYT 383
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375 M 2022 03607 24/05/2022 AZOLACT SRL Pui de DRAG 383

376 M 2022 03608
24/05/2022 MIRAMARVET

DISTRIBUTION SRL
MIRAMARVET 384

377 M 2022 03610 24/05/2022 MARINADI SERVCOM SRL Bee CLEAN 385
378 M 2022 03612 24/05/2022 MIRCEA CHIRU CAU 386
379 M 2022 03613 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

Adelgacell 387

380 M 2022 03615 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS
S.A

Adelgaslim 388

381 M 2022 03616 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS
S.A

Bacidofilus 388

382 M 2022 03617 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS
S.A.

CORIEGUS 388

383 M 2022 03619 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

HIALURMAX 388

384 M 2022 03621 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

TENSICOR 389

385 M 2022 03622 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

TRIGLICOL 389

386 M 2022 03623 24/05/2022 SC MONOPOLIS SA IZVORUL LUCIA ROUA 389
387 M 2022 03626 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

GLICOBETER 389

388 M 2022 03627 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

CURCUMEGA 390

389 M 2022 03628 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

IMUNID 390

390 M 2022 03630 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

PSYFORT 390

391 M 2022 03631 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

RELAXEN 390

392 M 2022 03632 24/05/2022 STREET CHOW S.R.L. YOSHI IZAKAYA 391

393 M 2022 03635
24/05/2022 ROMANIA HYPERMARCHE

SA
cora alege românește Crescut
în țara mea

391

394 M 2022 03637
24/05/2022 SORIN-LUCIAN

MANOLACHE
Radio Eco Natura 392

395 M 2022 03639 25/05/2022 GREEN NET S.A. BTK Niche Beauty Bar 392
396 M 2022 03640 25/05/2022 TERAPIA S.A. FARINGOSEPT COMBO 393
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397 M 2022 03643
25/05/2022 TERAPIA S.A. Tratează durerea, redă vocii

puterea!
395

398 M 2022 03644
25/05/2022 PATRICIA NICOLAU STREETDIA FESTIVAL BY

TAVERNA RACILOR
397

399 M 2022 03646
25/05/2022 PRODESIGN ENGINEERING

& CONSTRUCTION S.R.L.
PRODESIGN ENGINEERING
& CONSTRUCTION

398

400 M 2022 03648 25/05/2022 S.C. QUANT FILM S.R.L. La capătul lumii 399

401 M 2022 03649
25/05/2022 FABRICA DE PÂINE

ȘERBAN S.R.L.
GRANERO Prospelta 399

402 M 2022 03650 25/05/2022 SANO VITA SRL SanoVita WELLNESS Beauty 400

403 M 2022 03652
25/05/2022 PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL SRL
Marlboro gold touch XL 400

404 M 2022 03655 25/05/2022 ZEN CLINICS SRL ZEN CLINIC 401

405 M 2022 03656
26/05/2022 SC TEX MARKETING &

SALES SRL
TONERINO UNIVERSUL
CULORILOR

401

406 M 2022 03659
25/05/2022 FABRICA DE PÂINE

ȘERBAN S.R.L.
GRANERO Proseeds 402

407 M 2022 03660
25/05/2022 EAGLE TEAM SECURITY

SRL
CONDOR 402

408 M 2022 03661
25/05/2022 FABRICA DE PÂINE

ȘERBAN S.R.L.
GRANERO Răzeși 403

409 M 2022 03663
25/05/2022 FABRICA DE PÂINE

ȘERBAN S.R.L.
GRANERO Specială 403

410 M 2022 03664
25/05/2022 FABRICA DE PÂINE

ȘERBAN S.R.L.
GRANERO Super 404

411 M 2022 03665 25/05/2022 CLAUDIU NECŞULESCU TRIBORD 404

412 M 2022 03666
25/05/2022 WOWSTEP CONCEPT

S.R.L.
WOWSTEP 405

413 M 2022 03669 25/05/2022 LILIANA SĂVOAIA VIKINGS 405
414 M 2022 03670 25/05/2022 CARETTA SRL Caretta Smart 406

415 M 2022 03671
25/05/2022 TREI BRUTARI S.R.L. 3 BRUTARI TOTUL CU

DUMNEZEU
417

416 M 2022 03674 25/05/2022 AVICARVIL SRL LaProvincia Hrănit Sănătos
PUI VEGETARIAN Crescut cu
legume și cereale

417

417 M 2022 03675 26/05/2022 MEDIA TASK CONSULT SRL Best electric city in Romania 418
418 M 2022 03676 26/05/2022 SC CBC CONCEPT SRL FRONTIS 419

419 M 2022 03678
26/05/2022 INTELLIGENT DIGITAL

SOLUTIONS SRL
franc 419

420 M 2022 03679 26/05/2022 ANTENA TV GROUP SA america express 420

421 M 2022 03682
26/05/2022 TERAPIA SA Dă voce românilor. Tratament

modern !
422

422 M 2022 03683
26/05/2022 TERAPIA SA Ficat APĂRAT şi fortificat. Cu

Fortifikat S !
424

423 M 2022 03684
26/05/2022 TERAPIA S.A. Ficat APĂRAT. Cu Fortifikat

S!
426

424 M 2022 03685 26/05/2022 ANTENA TV GROUP SA ROATA VEDETELOR 428
425 M 2022 03687 26/05/2022 S.C. LABOREX S.R.L. Easy WIPE 430
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426 M 2022 03688 26/05/2022 ENTERTAINMENT
BUSINESS DEVELOPMENT
(EBD) SRL

TRICKSHOT 430

427 M 2022 03689 26/05/2022 AZTAR MEDICON SRL SIMETRIK THERAPY 431

428 M 2022 03691
26/05/2022 ASOCIATIA

DEGUSTATORILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA -
ADAR

Asociatia Degustatorilor
Autorizati din Romania -
ADAR

432

429 M 2022 03692 26/05/2022 VASIN S.R.L. LA CASTEL BISTRO 432
430 M 2022 03694 26/05/2022 IDEX GUARD SRL IDEX GUARD 433
431 M 2022 03695 30/05/2022 UNITATEA MILITARĂ 02583

BUCUREȘTI AGENȚIA DE
INFORMAȚII GEOSPAȚIALE
A APĂRĂRII

AIGA AGENȚIA DE
INFORMAȚII GEOSPAȚIALE
A APĂRĂRII

433

432 M 2022 03697
26/05/2022 GALICOM BOTOSANI SRL

CIPRIAN-MIHAIL COTET
Dacu' - magazin romanesc - 433

433 M 2022 03699 26/05/2022 SC KLINTENSIV SRL KYPHIE 435
434 M 2022 03702 26/05/2022 GUTU ALEXANDRU STRAJ 435
435 M 2022 03703 02/06/2022 MIHAELA DRAGOMIR IDEAL SHAPE 436
436 M 2022 03704 26/05/2022 GIGI - DACIAN SÎRBU sigloo FRIENDLY MARKET 436

437 M 2022 03705
26/05/2022 MAC CAPITAL PROPERTIES

SRL
MY CORBEANCA RO 436

438 M 2022 03708 26/05/2022 SC TONIK PHARM SRL PROMEXAL FORTE 437
439 M 2022 03709 26/05/2022 RODASIM SRL Bee smart 437

440 M 2022 03711
27/05/2022 OLIVIA VICTORIA

CONSTANTIN
ASPRO THE AGENCY 438

441 M 2022 03712 27/05/2022 AXIOMA FACTORING SRL AXIOMA 438
442 M 2022 03719 27/05/2022 SC TERAPIA SA Paduden Suspensie -

Ameliorează durerea și
reduce febra !

440

443 M 2022 03720 27/05/2022 HERMON GROUP SRL ANDRANI 442
444 M 2022 03721 27/05/2022 POPESCU GHEORGHE GENERAȚIA DE AUR 443
445 M 2022 03722 27/05/2022 GHEORGHE POPESCU PASADENA 443
446 M 2022 03724 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest Rehydrate 443
447 M 2022 03725 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest FloraBalance 443
448 M 2022 03726 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest AcidControl 444
449 M 2022 03728 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest PowerEnzymes 444
450 M 2022 03729 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest EmetoFix 444
451 M 2022 03730 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest StomachRelief 444
452 M 2022 03731 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest LipoBalance 444
453 M 2022 03733 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest SlimEffect 445
454 M 2022 03734 27/05/2022 BIOFARM S.A. Biodigest HepatoDetox 445
455 M 2022 03735 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest EnteroCalm 445
456 M 2022 03737 27/05/2022 MAXIMA FENSTER SRL FEREASTRA REKORD 445

457 M 2022 03738
27/05/2022 SC ISAG AAG PARTENERS

SRL
ISAG 445

458 M 2022 03739 27/05/2022 KEMCRISTAL S.R.L. KRISTALFOAM 454
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459 M 2022 03740 27/05/2022 ANDREI GHEORGHITA PAUCO 454

460 M 2022 03742
27/05/2022 SOUTH EAST EUROPE

FERTILIZER COMPANY SA
SEEFCO 456

461 M 2022 03743 27/05/2022 MIB PRODCOM SRL BIG 456
462 M 2022 03744 27/05/2022 ORTO OXACELL SRL Q.Oxanique 456
463 M 2022 03746 27/05/2022 TERRAFORM SRL terrablue life is good 457
464 M 2022 03747 27/05/2022 ICON BODY SRL QEstetic Care, like a queen 457

465 M 2022 03748
27/05/2022 TEHNO MSS S.R.L. UNITEH PRO Aducem

inovaţia la tine acasă
458

466 M 2022 03749
27/05/2022 FUNDAȚIA CORNELIU

COPOSU
sens politic 460

467 M 2022 03751 27/05/2022 NORD AGROLAND SRL EVER EAST 461
468 M 2022 03755 29/05/2022 ISTVAN GOCZA 4village 462
469 M 2022 03759 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA TUSSOLIN DUO 463
470 M 2022 03761 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA DEBLOSIN 463

471 M 2022 03764
30/05/2022 RAMONA-NICOLE

MANESCU
Humanitera 463

472 M 2022 03768
30/05/2022 AGRICOVER CREDIT IFN

SA
Credit360 463

473 M 2022 03770
30/05/2022 S.C. AGRINVEST PLANT

S.R.L.
AGRINVEST PLANT 464

474 M 2022 03773
30/05/2022 S.C. AGRINVEST FARM

S.R.L.
AGRINVEST FARM 470

475 M 2022 03777 30/05/2022 TAGLIO ROMANA SRL il forno 476
476 M 2022 03779 30/05/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR DIN 1945 477

477 M 2022 03783
30/05/2022 NOSTALGIC SRL CRAMA VIISOARA PERLA

DOBROGEI
479

478 M 2022 03786 30/05/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR 479
479 M 2022 03788 30/05/2022 SAFIR SRL 481

480 M 2022 03790
30/05/2022 VD MARKETING

SOLUTIONS SRL
NAKEDRO 483

481 M 2022 03791 02/06/2022 A.G. RADIO HOLDING Make Life Magic 484

482 M 2022 03792
31/05/2022 RUXANDRA-DANIELA

DUMITRESCU
Fertilia primul pas incepe cu
noi

489

483 M 2022 03793 31/05/2022 MUSETTE EXIM SRL 498

484 M 2022 03795
31/05/2022 CIOBANAȘU BOGDAN-

RAREȘ
DACIA film 500

485 M 2022 03800 31/05/2022 OMG FOOD SRL HARD TASTE FRESH ONLY! 501
486 M 2022 03806 31/05/2022 WE ARE HYBRID SRL we are HYBRID 501
487 M 2022 03815 31/05/2022 PGS GLOBAL TRADING SRL Friendly organic 502
488 M 2022 03817 31/05/2022 SC QCAR SRL QCAR 502
489 M 2022 03824 31/05/2022 COTNARI S.A. ADN COTNARI 504
490 M 2022 03826 31/05/2022 MAZE HOME DESIGN SRL MAZE HOME 504
491 M 2022 03829 31/05/2022 ALKALOID AD SKOPJE NADRIVALOR 505

492 M 2022 03830
31/05/2022 END-IBO S.R.L. ENDIBAR MADE BY END-

IBO
505
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493 M 2022 03833
31/05/2022 ASOCIAȚIA NOI SUNTEM

SCHIMBAREA
DATS DRIVE AUTO TUNING
SHOW

505

494 M 2022 03837 01/06/2022 SNS.GROUP.RO SRL I NEED A SUGAR DADDY 506
495 M 2022 03838 01/06/2022 SNS.GROUP.RO SRL LONG LIVE THE KING 506
496 M 2022 03841 01/06/2022 STEGARIU F. FLORIN P.F.A Velier 506
497 M 2022 03843 01/06/2022 VLAD SILVIU STANCIU

CABINET DE AVOCAT
Stanciu & Stanciu
DESIGNING YOUR LEGAL
SUCCESS STANCIU.RO

512

498 M 2022 03847 02/06/2022 ELENA COJOCARU MEDECOPEDIA 514
499 M 2022 03849 02/06/2022 STAIMS COM SRL VILELE SUPER SKI 515
500 M 2022 03852 02/06/2022 STAIMS COM SRL Hotel Roata 515
501 M 2022 03853 02/06/2022 TODAY TECHNOLOGY

SERVICES SRL
AZITREND DISTRIBUTION
SRL

AZIGUARD 515

502 M 2022 03857
02/06/2022 DANIELA ODORHEIANU CREIONASELE MAGICE -

DANA ODORHEIANU
516

503 M 2022 03859 02/06/2022 PRINTOPIA printopia - SIGUR CA PUTEM 516
504 M 2022 03863 02/06/2022 MED LIFE SA PharmaLife 517
505 M 2022 03867 02/06/2022 S.C ADIDANA S.R.L. adidana agricultura 518

506 M 2022 03869
02/06/2022 MELAZ TRADING COMPANY

SRL
GREEKLAND 518

507 M 2022 03874
02/06/2022 PATISAR SRL Poem Chocolat Autentic.

Delicios. Artizanal
519

508 M 2022 03875 02/06/2022 URSUS BREWERIES SA URSUS CHERRY LAGER 534

509 M 2022 03878
02/06/2022 ASOCIATIA COMUNITATI

SUSTENABILE
RaMaNia COMUNITĂȚI
SUSTENABILE

534

510 M 2022 03883
03/06/2022 PERMASERVICES UG

(haftungsbeschrankt)
KRAFTMARIE 536

511 M 2022 03886 03/06/2022 BONTON BEACH S.R.L. ZIG ZAG 536
512 M 2022 03889 03/06/2022 Institutul Național de

Cercetare-Dezvolatre în
Informatică - ICI Bucureşti

ICI D | SERVICES TLD | DNS|
WEB3 | NFT

538

513 M 2022 03890
03/06/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one PLAZA ATHENEE 539

514 M 2022 03893
03/06/2022 VICTOR DIMA CENTRUL HOLISTIC SOMA

Sănătate. Echilibru. Armonie
540

515 M 2022 03895
03/06/2022 RESTAURANT BACOLUX

SRL
Diviana Spa 541

516 M 2022 03898 03/06/2022 SC CARNIPROD S.R.L 1993 CARNIPROD TULCEA 541
517 M 2022 03901 03/06/2022 DIVA MONALISA S.R.L. ”LA PYKY” BUSCAT 541

518 M 2022 03904
03/06/2022 AROVIT LEGUME FRUCTE

SRL
Pădurea cu Aluni 542

519 M 2022 03906
03/06/2022 MELAZ TRADING COMPANY

SRL
GREEKSEA 542

520 M 2022 03911 03/06/2022 VITAPLUS MEDCLIN SRL V + VITAPLUS medical 543
521 M 2022 03913 03/06/2022 CAFE ANGLAIS SRL MALÚ 545
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

522 M 2022 03916
04/06/2022 GABRIEL SORIN LASTUN

LTD
LĂSTUN GABRIEL SORIN 545



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 2022 03387
(151) 13/05/2022
(732) BLACK PEARL MANAGEMENT

SRL, BLD. PACHE
PROTOPOPESCU, NR. 87, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BOA KONG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 02.09.23; 26.11.05

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

25. Îmbrăcăminte, glugi (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
articole de îmbrăcăminte
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant cu specific japonez, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de cluburi cu restaurante private,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență.

───────



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. 09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2022 03387
13/05/2022 BLACK PEARL

MANAGEMENT SRL
BOA KONG 573



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 2013 07259 (111)184230
(151) 11/10/2013
(732) SC BDS CONSULT

MANAGEMENT SRL, STR.
FABRICA DE GLUCOZA NR.
21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FLEXIMO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn.
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,
operarea site-urilor web.

───────

(210) M 2015 00594 (111)184308
(151) 29/01/2015
(732) PAUN JANA CONSTANTA, ŞOS.

CERNICA, NR. 96, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ROMANIA

(540)

OCTOPUS

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(540)

AVANTGARDEN CORESI

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

35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, publicitate, activităţi de import-
export, comercializarea produselor şi serviciilor
specifice claselor 36 şi 37, servicii de marketing,
organizarea de expoziţii şi de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
pavarea, curăţarea drumurilor.

───────

(210) M 2015 07483 (111)184254
(151) 12/11/2015
(732) SC PROJECTO WORK SPACE

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 44C, COMPLEX DOMUS
MEX BĂNEASA, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SDH

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2015 05474 (111)184164
(151) 17/08/2015
(732) DANIELA CRISTINA KASPER,

STR. STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA
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(210) M 2015 07484 (111)184255
(151) 12/11/2015
(732) SC PROJECTO WORK SPACE

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 44C, COMPLEX DOMUS
MEX BĂNEASA, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SCANDINAVIAN
DESIGN HOUSE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 12.01.19;
27.05.11; 29.01.12

clase:
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.
24. Ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2015 07485 (111)184231
(151) 12/11/2015
(732) SC BDS CONSULT

MANAGEMENT SRL, STR.
FABRICA DE GLUCOZA NR.
21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FLEXIMO

(531) Clasificare Viena: 03.05.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

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.
24. Ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

STREETAWARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educaţie şi instruire.

───────

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

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
maro

(210) M 2016 00630 (111)184359
(151) 02/02/2016
(732) ASOCIATIA STREETAWARE, 

B-DUL NICOLAE IORGA, NR. 
51C,ET. 2, JUD. IAŞI, IAŞI, 
ROMANIA
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(210) M 2016 00984 (111)184205
(151) 15/02/2016
(732) MATEI FLORIN DINICĂ, STR.

DACIA NR. 16, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CUMPĂNA,
ROMANIA

(540)

Moara Veche tradiţie şi suflet

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 15.07.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.15

(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.

───────

(210) M 2016 01997 (111)184525
(151) 22/03/2016
(732) EL SOLH KHALED, ŞOS. EROU

NICOLAE IANCU NR. 67B,
BL. VILLA 6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

MIITZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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, 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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(540)

CORESI AVANTGARDEN

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

35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, publicitate, activităţi de
import-export, comercializarea produselor şi
serviciilor specifice claselor 36 şi 37, marketing,
organizarea de expoziţii şi de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
pavarea, curăţarea drumurilor.

───────

(210) M 2016 02075 (111)184163
(151) 24/03/2016
(732) DANIELA CRISTINA KASPER,

STR. STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA
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(540)

coresi Avantgarden

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.11;
27.05.02; 07.01.25; 07.01.24

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

35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, publicitate, activităţi de
import-export, comercializarea produselor şi
serviciilor specifice claselor 36 şi 37, marketing,
organizarea de expoziţii şi de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
pavarea, curăţarea drumurilor.

───────

(210) M 2016 06588 (111)184128
(151) 03/10/2016
(732) ZET CORPORATION SRL, STR.

SANATOR NR. 7, JUDEŢUL CLUJ,
COJOCNA, ROMANIA

(540)

salt resort

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 03.07.24;
26.02.07; 27.05.01; 29.01.13

clase:
43. Servicii hoteliere, informaţii hoteliere,
rezervări de hoteluri, rezervare de cazare la
hotel, organizare de mese la hoteluri, servicii de
hoteluri şi moteluri, servicii hoteliere în staţiuni
turistice, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, cazare temporară la hoteluri şi moteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turişti.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
verde închis, verde deschis, ocru,
magenta

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

(210) M 2016 02085 (111)184165
(151) 24/03/2016
(732) DANIELA CRISTINA KASPER,

STR. STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA
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(210) M 2017 07894 (111)184316
(151) 06/12/2017
(732) BEST TRADE SRL, STR. HOREA

NR. 28, APT. 8, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

Select Travel

(531) Clasificare Viena: 03.09.17; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 00715 (111)184143
(151) 06/02/2018
(732) SC ARCONS SRL, STR.

ORIZONTULUI NR. 49A, JUD.
BUZAU, MUNICIPIUL BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.11.15; 26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
40. Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

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

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA, BD.
UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, 120013
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(210) M 2018 00875 (111)184126
(151) 12/02/2018
(732) UNITED ROMANIAN BREWERIES

BEREPROD SRL, BD. UNIRII NR.
27, BL. 15, SC. 2, AP 24, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040107, ROMANIA

(540)

FRĂŢIA BERII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a băturilor alcoolice, inclusiv bere (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
promoţionale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de festivaluri cu
scop cultural şi divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
berărie, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00970 (111)184215
(151) 15/02/2018
(732) SC VOIPIT SRL, STR. LAVANDEI

NR. 10, PARTER, BL. O12, SC. C,
AP. 113, SECT. 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ACCOLADES

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 24.17.03;
24.17.05; 24.17.09; 27.05.01; 27.05.02

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2018 01295 (111)184112
(151) 27/02/2018
(732) SC DELV SRL, STR. PANTELIMON

HALIPA NR. 13B, JUD. IAŞI, IAŞI,
700661, IAȘI, ROMANIA

(540)

DELV

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

44. Servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
planificare de tratamente medicale, efectuarea
examenelor medicale, informaţii medicale,
controale medicale, servicii medicale, consulţatii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, furnizare
de servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii medicale de
staţiuni balneare, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale şi de sănătate,
servicii medicale de evaluare a sănătăţii, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii de
clinici medicale şi de sănătate, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici şi spitale.

───────
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(210) M 2018 01306 (111)184127
(151) 27/02/2018
(732) SC DOLY SRL, STR. PANTELIMON

HALIPA NR. 13B, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700661, IAȘI, ROMANIA

(540)

DOLY

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
reprezentanță comercială.
37. Servicii de întreținere a automobilelor,
servicii de reparații de automobile, servicii de
recondiționare automobile, montare parbrize
pentru autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, servicii de reparații și
întreținere de automobile.
40. Servicii de vopsire (vopsirea
autovehiculelor).
42. Inspecții(controale) tehnice de automobile,
inspecția autovehiculelor (controlul tehnic),
respectiv verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice.

───────

(210) M 2018 01343 (111)184396
(151) 28/02/2018
(732) ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL,

STR. CĂPÂLNA NR. 24, BL.
15L, SC. 1, AP. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Cleanmann Hygienetechnik

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare.
37. Întreținerea și reparația instalațiilor sanitare.
42. Servicii de proiectare referitoare la instalarea
de accesorii sanitare.

───────

(740) LUPSA SI ASOCIATII, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA
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(210) M 2018 01400 (111)184114
(151) 02/03/2018
(732) REMUS BOGDAN COSOVANU,

STR. HEBE NR. 57, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

GELATERIA Patri
PASTICCERIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.03.07;
27.05.01; 27.05.02; 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 și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 01404 (111)184411
(151) 02/03/2018
(732) MARTENS SA, STR. GRIGORE

VENTURA NR. 1, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800558, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

S Senior

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.04; 05.11.15; 24.09.01;
24.01.18; 14.07.02

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

32. Bere.
───────

(210) M 2018 01451 (111)184156
(151) 05/03/2018
(732) SC ATLANTIC TRAVELS SRL,

STR. TRACTORULUI NR. 14, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Buni din Sibiu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 26.02.05;
01.07.06

(591) Culori revendicate: maro, turcoaz,
albastru

(591)    Culori revendicate: roşu 
(Pantone=485C)

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

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, alimente de origine animalã, ca şi
legume sau alte produse horticole comestibile
preparate pentru consum sau conservare,
băuturi pe bază de lapte sau cu conţinut
predominant de lapte.

───────

(210) M 2018 01799 (111)184532
(151) 19/03/2018
(732) SOCIETATEA CHARA SOFTWARE

S.R.L., STR. TEHERAN NR. 11,
ET. 2, CAMERA 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SYNTESIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.07;
27.05.12; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 2018 01867 (111)184182
(151) 20/03/2018
(732) TOTAL MULTIMEDIA PROJECTS

S.R.L., STR. SOLD. TINA PETRE
NR. 6, BL. L31, SC. B, ET. 3, AP.
73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

NAVD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare ştiintifică
şi de laborator, aparate şi simulatoare
educaţionale, dispozitive electrice ştiinţifice şi
de laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori şi dispozitive de corecţie, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcţionare
şi creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audio-
vizuale, multimedia şi fotografice, echipament
pentru scufundări, echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului,
instrumente de măsurare, detectare şi
monitorizare, indicare şi control, magneţi,
materiale înregistrate pe suport magnetic.

───────

(210) M 2018 01950 (111)184265
(151) 22/03/2018
(732) PLAYSYS SRL, STR. DÂMBU

PIETROS NR. 12, AP. 47, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

CONTILINE CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 485).
albastru (Pantone 301)
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(210) M 2018 02047 (111)184507
(151) 26/03/2018
(732) VICTORITA MIHAELA GRIGORE,

STR. MAGURA ODOBESTI NR. 11,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014565,
ROMANIA

(540)

Atelierul de Resurse Umane

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

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

9. Software de calculator (program).
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
crearea si dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 02104 (111)184200
(151) 27/03/2018
(732) SOLACIUM PHARMA SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, ANEXELE
B-C, STALPII 3-4, CAMERA 10,
ET. 3, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5,
SC. 2, AP. 25, SECTOR 4, 040152
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UNILOX
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11

clase:
5. Guma de mestecat de uz medical.
30. Gumă de mestecat.

───────

(210) M 2018 02191 (111)184272
(151) 29/03/2018
(732) Adrian Simionescu, STR.

CÂMPINA NR. 32, COM.
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUD.
ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ADRIAN COPILUL MINUNE
(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.

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

───────

(210) M 2018 02192 (111)184273
(151) 29/03/2018
(732) Adrian Simionescu, STR.

CÂMPINA NR. 32, COM.
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUD.
ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ADRIAN MINUNE
(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.
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.

───────

(210) M 2018 02343 (111)184150
(151) 04/04/2018
(732) MARA CRISTINA STOENESCU,

STR. ION LUCA CARAGIALE NR.
52B, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

efervescent

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02513 (111)184226
(151) 16/04/2018
(732) ANA MARIA POPESCU, ALEEA

OLANESTI NR. 4, BL. 6, SC. A,
AP. 9, JUDEŢ VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

EXPERIALIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu
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(210) M 2018 02545 (111)184391
(151) 17/04/2018
(732) STRIZU ROBERT ANTONIO

GROUP SRL, STR. BARBU
URLEANU NR. 9, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HANUL VOIEVOZILOR

(531) Clasificare Viena: 20.05.05; 20.05.25;
24.09.02; 24.09.12; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 02694 (111)184123
(151) 23/04/2018
(732) SILVA FARM SRL, STR. CAMIL

RESSU NR. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FARMACIA CU TRADITIE 1995

(531) Clasificare Viena: 19.11.01; 19.11.04;
19.11.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.07.11;
29.01.14

(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, plasturi și materiale
pentru pansamente.

───────

(210) M 2018 02698 (111)184124
(151) 23/04/2018
(732) SILVA FARM SRL, STR. CAMIL

RESSU NR. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LABORATORUL
de COSMETICE

(531) Clasificare Viena: 19.11.01; 19.11.04;
19.11.11; 19.11.13; 27.01.01; 27.01.02;
29.01.13

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar.

───────

(591) Culori revendicate: maro deschis, 
negru,galben-auriu

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu
închis, verde închis, galben

(591) Culori revendicate: verde închis, roşu,
portocaliu închis
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(210) M 2018 02735 (111)184331
(151) 24/04/2018
(732) SC IMPAR SRL, STR.

LEMNARILOR NR. 14/B,
JUD.HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

DURATUBE

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 18.01.12

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

12. Camere de aer (pentru pneuri pentru
aeronave), camere de aer pentru pneuri, camere
de aer pentru anvelope pentru vehicule, camere
de aer pentru roțile vehiculelor forestiere, camere
de aer pentru pneuri de motociclete, camere de
aer pneumatice pentru roți de vehicule, camere
de aer (pentru vehicule motorizate pe două roți
sau biciclete).

───────

(210) M 2018 03083 (111)184201
(151) 10/05/2018
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021742, ROMANIA

(540)

Zigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joaca,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 03102 (111)184403
(151) 10/05/2018
(732) MINISTERUL DEZVOLTĂRII

REGIONALE ŞI ADMINITRAŢIEI
PUBLICE, BD. LIBERTĂŢII NR. 16,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050706,
ROMANIA

(540)

Regio PROGRAMUL
OPERAŢIONAL REGIONAL

Călătoria continuă!

(531) Clasificare Viena: 01.15.01; 26.03.05;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, 
verde,galben, oranj, roşu, violet
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(210) M 2018 03112 (111)184152
(151) 10/05/2018
(732) WAINER PROFESSIONAL

TOOLS SRL-D, STRADA: RADU
CALOMFIRESCU, NUMAR: 5,
CAMERA 2, JUDET: PRAHOVA,
PLOIESTI, 100176, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

WAINER Der
Werkzeugspezialist

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03273 (111)184212
(151) 17/05/2018
(732) HUTA SLAVIA SRL, JUDEŢUL

BIHOR, KM. 22, NR. 94/B,
COMUNA ŞINTEU, BIHOR,
ROMANIA

(540)

HUTA SLAVIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03320 (111)184258
(151) 18/05/2018
(732) S.C. SAGA BEAUTY SRL-D, STR.

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

(540)

NB Nail Boutique

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 26.01.18; 26.05.13; 25.01.13

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

44. Servicii privind domeniul de îngrijire a
unghiilor (servicii de manichiură şi pedichiură).

───────

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

BUNA ZIUA NR. 37, BL. E39, SC.
1, ET. 5, AP. 27, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2018 03435 (111)184224
(151) 23/05/2018
(732) ACADEMIA OAMENILOR DE

ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 54, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA OAMENILOR
DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
FONDATĂ 1935 ACADEMY

OF ROMANIAN SCIENTISTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 27.01.12; 26.01.14; 26.01.18;
01.15.05; 01.05.01; 02.03.16; 02.03.17

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 03492 (111)184223
(151) 25/05/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TRADIŢII DE LA BUNICA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.10; 25.01.19

clase:
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 brute, 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 şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
auriu

(591) Culori revendicate: roşu, roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 03493 (111)184222
(151) 25/05/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Opriţi timpul

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 17.01.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03639 (111)184175
(151) 31/05/2018
(732) SC MINDUSTRIES SRL, STR.

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 1-17, BL. 52C, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PEOPLE ARE BEAUTIFUL,
MAKE THEM SHINE!

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03640 (111)184174
(151) 31/05/2018
(732) SC MINDUSTRIES SRL, STR.

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 1-17, BL. 52C, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OAMENII SUNT FRUMOŞI,
FĂ-I SĂ STRĂLUCEASCĂ!

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

597

(210) M 2018 03676 (111)184395
(151) 04/06/2018
(732) SORIN PADURARIU, STR.

ZUGRAVILOR, NR. 10, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

FORTIS plus JOB-
URI & CARIERE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.15; 24.15.02; 26.02.05

clase:
35. Recrutare si plasare a forţei de muncă,
servicii de plasare temporară a forţei de muncă.

───────

(210) M 2018 03712 (111)184515
(151) 05/06/2018
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

(540)

C plus de frumusete!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru

curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2018 03716 (111)184514
(151) 05/06/2018
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

(540)

Te simti bine in pielea ta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 03783 (111)184115
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, STR.

NICOLAE IORGA NR. 5, CAMERA
3, ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

acasa magazin

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 07.03.11; 07.01.24; 26.11.13

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

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

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, tratament de texte (procesare
text).
40. Servicii de tipărire.
42. Servicii de creare şi menţinere site-web.

───────

(210) M 2018 03894 (111)184191
(151) 12/06/2018
(732) SC UNU TIC SRL, STR. BĂIŞOARA

NR. 1, AP. 5, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ap ambalajul perfect

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
(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, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline.

───────

(210) M 2018 04038 (111)184459
(151) 18/06/2018
(732) SC EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL-R SA, ŞOSEAUA
PIPERA NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA B,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EUROPA FM Cea mai buna
muzica de ieri pana azi

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.15; 27.05.05; 24.17.12

clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
35. Publicitate media on-air, on-line, şi pe
alte suporturi pentru campanii de marketing,
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane, organizare de
expoziţii cu scop publicitar, expunere de
produse, promovare şi oferta de produse
şi/sau de servicii, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice, oferta de
publicaţii şi carte pe hârtie sau în format
electronic stabilirea de abonamente la publicaţii,
servicii de abonament la publicaţii, relaţii publice.

(591)    Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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38. Difuzare de programe audiovizuale, de radio
sau de televiziune, în eter, prin satelit, prin reţele
de comunicaţii sau prin alte mijloace, transmisii
de date, servicii de telecomunicaţii.
41. Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment,
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale, filmări şi înregistrări video şi/
sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio, producţie de film, închiriere de filme, de
înregistrări audio sau video, instruire, activităţi
culturale, de divertisment, sportive, organizare
de concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.
42. Crearea şi înregistrarea de site-uri web,
găzduire de site-uri web, închiriere de servere
web.
45. Servicii personale şi sociale oferite pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, cluburi.

───────

STRADA: LOGOFĂT UDRIȘTE,
NUMAR: 17, CORP A, ETAJ 1,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SCPA PÂRVU ŞI ASOCIAŢII , STR.
VASILE CONTA NR. 4, ET. 4, AP. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020953,
ROMANIA

(540)

Speakings Primul show de
vorbit în public din România

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 27.03.15; 27.05.11; 27.05.12;
16.01.13; 24.09.02; 24.09.11

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, coaching personal
(instruire), coaching pentru viață (instruire),
servicii de asistență profesională individualizată
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
educație și instruire, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizare de
simpozioane referitoare la educație, organizare
de conferințe referitoare la educație, organizarea
de conferințe referitoare la educație, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de educație și formare profesională, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, servicii de
educație și pregătire profesională, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de concursuri în materie de educație,
organizare de seminarii pe teme de educație,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul educației, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
organizare de concursuri de divertisment,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop cultural şi educativ.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu deschis
(PANTONE 1375 C)

(210) M 2018 04105 (111)184444
(151) 20/06/2018
(732) SELFTRUST EVENTS SRL,
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(210) M 2018 04204 (111)184193
(151) 25/06/2018
(732) ŞERBAN MIHAIL

CORNACIU, STR. SERDARULUI
NR. 7, BL. 46A, AP. 16, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

THE RED PATROL
COMMUNIST DUTY

TOUR OF BUCHAREST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.12; 01.01.02; 05.03.17

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2018 04248 (111)184210
(151) 26/06/2018
(732) CRETU MARIUS CATALIN, STR.

PALTINIS NR. 2, JUD. BACĂU,
SLĂNIC MOLDOVA, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MOLDAVIA BEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 01.01.04; 06.01.04

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

43. Asigurarea de hrană si băuturi, servicii de
catering, cazare temporară, asigurare de spaţii
de cazare pentru turiști, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri şi pensiuni, cazare turistică și
de vacanță (cazare temporară).

───────

(591) Culori revendicate: grena
(HEX#540101), verde închis
(HEX#004300), verde deschis
(HEX#008000)

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA
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(210) M 2018 04249 (111)184209
(151) 26/06/2018
(732) CRETU MARIUS CATALIN, STR.

PALTINIS NR. 2, JUD. BACĂU,
SLĂNIC MOLDOVA, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MOLDAVIA CLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 01.01.04; 06.01.04

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

43. Asigurarea de hrană si băuturi, servicii de
catering, cazare temporară, asigurare de spaţii
de cazare pentru turiști, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri şi pensiuni, cazare turistică și
de vacanță (cazare temporară).

───────

(210) M 2018 04463 (111)184266
(151) 06/07/2018
(732) SOCIETATEA CD PRESS SRL,

STR. LOGOFĂT TĂUTU NR. 67,
ETAJELE PARTER ȘI 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REALITATEA DIN
SPATELE FICȚIUNII

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artiști,
pensule, mașini de scris și articole de birou
(cu excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(HEX#540101), verde închis
(HEX#004300), verde deschis
(HEX#008000)

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(591)    Culori revendicate: grena

───────
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(210) M 2018 04467 (111)184188
(151) 06/07/2018
(732) BET CLUB SISTEM SRL, STR.

ŞTEFAN GRECEANU, NR. 33, BL.
L3, ET. 3, AP. 11, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

RING BET by PublicWin

(531) Clasificare Viena: 26.04.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04468 (111)184189
(151) 06/07/2018
(732) BET CLUB SISTEM SRL, STR.

ŞTEFAN GRECEANU, NR. 33, BL.
L3, ET. 3, AP. 11, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

RING BET by PublicWin
(531) Clasificare Viena: 26.04.19; 27.05.01;

27.05.02; 29.01.13

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04540 (111)184463
(151) 11/07/2018
(732) SC RADIO XXI SRL, ȘOS. PIPERA

NR. 46D-46E-48, OREGON PARK,
CLĂDIREA B, PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELECTROSHOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
publicație electronică on-line descărcabilă.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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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 media on-air, on-line, și pe
alte suporturi pentru campanii de marketing,
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eșantioane, organizare de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
expunere de produse, promovare și ofertă de
produse și/sau de servicii, activități de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice, ofertă de
publicații și carte pe hârtie sau în format
electronic, servicii de abonament la publicații,
relații publice.
38. Difuzare de programe audiovizuale, de radio
sau de televiziune, în eter, prin satelit, prin rețele
de comunicații sau prin alte mijloace, transmisii
de date , servicii de telecomunicații.
41. Organizare de programe și de evenimente
instructiv educative și de divertisment,
realizare de programe artistice și de emisiuni
audiovizuale, filmări și înregistrări video și/
sau audio, montaje de înregistrări video și
audio, producție de film, închiriere de filme, de
înregistrări audio sau video, instruire, activități
culturale, de divertisment, sportive, organizare
de concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.

───────

(540)

EFI EFI GARANT
GROUP IFN SA Instituție

financiară de garanții

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 03.01.22;
24.01.15; 27.05.01; 29.01.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare..

───────

(210) M 2018 04547 (111)184315
(151) 11/07/2018
(732) LUCIAN MIESS, STR. VALEA

IALOMIŢEI NR. 5, BL. D21, SC. A,
AP. 9, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GETT'S MEN

(210) M 2018 04546 (111)184194
(151) 11/07/2018
(732) EFI GARANT GROUP IFN SA,

STR. NERVA TRAIAN NR. 3,
ET. 7, CAMERA 5-8, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.12

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni și animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 04597 (111)184267
(151) 12/07/2018
(732) Societatea CD PRESS SRL,

STR. LOGOFĂT TĂUTU NR. 67,
ETAJELE PARTER ŞI 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOXI club de lectură

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.11;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.10; 29.01.15

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

16. Hârtie şi 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 învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04598 (111)184268
(151) 12/07/2018
(732) SOCIETATEA CD PRESS SRL,

STR. LOGOFĂT TĂUTU NR. 67,
ETAJELE PARTER ȘI 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Educaţie pentru viitor

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

16. Hârtie şi 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 învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: galben, alb, albastru
deschis, magenta, verde, maro, grena,
albastru închis, gri, verde deschis
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(210) M 2018 04870 (111)184145
(151) 24/07/2018
(732) SENSES S.R.L., STR. TRAIAN

VUIA NR. 63, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

BebeBrands

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 02.09.14;
02.09.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (HEX=+f00048),
portocaliu (HEX=+fb9600)

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu grilaje nemetalice de protecție pentru
bebeluși,    copii    și    animale    de    companie
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură   cu   protecții    antilovire       pentru
pătuțuri-leagăn de copii, altele decât lenjeriile de
pat, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu  scaune  de  siguranță  adaptate  pentru  a  fi
utilizate   de  copii   în  vehicule,  servicii  de
vânzare  cu  amănuntul   în   legătură  cu  perne
de susținere  folosite  la  scaunele  de siguranță
de  mașină pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu  protecții  antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de
pat,  servicii    de  vânzare   cu  amănuntul  în
legătură cu închizători de  siguranță rezistente
 

la  acțiunea  copiilor (nemetalice) pentru sticle, 
servicii  de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
închizători  de siguranță rezistente la acțiunea 
copiilor  (nemetalice)pentru recipiente, servicii 
de vânzare cu  amănuntul  în  legătură cu truse
științifice  pentru  copii sub  formă de aparate
de instruire,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul
în  legătură  cu  paturi  pentru  copii 
confecționate  din pânză  sub  forma  unui  sac,
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu 
cărucioarepentru copii, servicii  de vânzare cu 
amănuntu în  legătură  cu  saci  pentru picioare
adaptați  pentru cărucioare sport  de  copii, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  în legătură
cu  huseadaptate pentru ramele de la pătuțuri 
de copii, servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în  
legătură cu  elemente  de   securizare  pentru
copii  pentru scaunele  de vehicule, servicii de 
vânzare  cu amănuntul în legătură cu îmbrăcă
minte  tip  body  pentru  sugari  și  copii  mici, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  saci pentru  picioare  adaptați  pentru  
cărucioare  de  copii, servicii  de  vânzare  cu  
amănuntul  în  legătură  cu  piscine  pentru  
copii (structuri)   confecționate   din   materiale
nemetalice,  servicii de  vânzare  cu amănuntul
în legătură cu acoperiri protectoare de robinete 
de cadă pentrucopii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  tobogane  pentru 
cățărat (aparate  de joacă  pentru copii),  servicii
de    vânzare   cu    amănuntul   în  legătură  cu
plase  contra  țânțarilor  adaptate  la cărucioare
pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
înlegătură  cu saltele  de  joc  cu  jucării  pentru 
copii mici, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  rafturi utilizate  ca  piese  de  
mobilier  pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură cu vehicule  de transport  
pentru  copii  (articole  de joacă),  servicii  de  
vânzare  cu amănuntul  în legătură cu scaune 
de  siguranță  pentru  copii  (pentru  vehicule),
servicii  de  vânzare  cu amănuntul în legătură 
cu  genți  adaptate  pentru cărucioare  sport  de 
copii,   servicii   de   vânzare   cu  amănuntul  în
legătură  cu  articole  de   purtat  pe  cap  pentru 
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copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  centuri  de siguranță pentru copii,
pentru    vehicule,    servicii   de    vânzare    cu
amănuntul  în  legătură  cu  perne  de  susținere
pentru scăunele de copii, servicii de vânzare cu
amănuntul  în legătură cu acoperiș protector
pentru cărucioare  de  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu scaune 
pentru  copii  adaptate  pentru  biciclete, servicii 
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării 
centru de activități pentru copii, servicii de 
vânzare cu  amănuntul  în  legătură  cu  scaune 
înălțătoare  pentru  copii,  pentru  vehicule,
servicii  de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  cărucioare  pentru  copii care  incorporează 
landouri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
în legătură cu scaune pentru copii  folosite  în
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne pentru copii pentru scaunele
vehiculelor,  servicii de vânzare cu amănuntul
în  legătură   cu  cărucioare  mici  pentru
transportul  copiilor,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  marsupii pentru 
transportul  copiilor  mici,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  mese
multifuncționale  pentru copii (jucării), servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
structuri  de  joacă  pentru  copii,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu haine de
stradă  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în  legătură  cu  hamuri  de  siguranță 
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură   cu  scaune  auto   portabile   pentru
copii,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
înlegătură cu genți de umăr pentru copii, servicii 
devânzare cu amănuntul în legătură cu prelate 
de cărucioare  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  costume 
de  baie  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  jucării pentru 
cărucioare  de  copii,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  în legătură cu căsuțe de jucărie 
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  jocuri  electronice  educative 
pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul   în   legătură  cu   coșuri    pentru 

de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
pătuțuri  de   voiaj  pentru  copii,   servicii   de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
triciclete pentru  copii  mici  (jucării),  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  hamuri 
pentru  cărucioare  de  copii, servicii  de  vânzare 
cu amănuntul  în  legătură cu portbebeuri pentru 
transportul  copiilor,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură   cu    rucsacuri  pentru
transportat   copii,    servicii    de    vânzare   cu
amănuntul  în  legătură  cu  scaune  auto 
pentru copii,  servicii  de  vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  prosoape pentru  copii,  servici 
de vânzare cu amănuntul înlegătură cu mobilier 
pentru    copii,    servicii   de    vânzare    cu
amănuntul în legătură cu bijuterii pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu pătuțuri pentru copii,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu țarcuri (pentru copii), 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură 
cu  încălțăminte  pentru copii,  servicii  de 
vânzare    cu    amănuntul     în      legătură    cu
balansoare pentru  copii,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  coșuri  pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură  cu  cărucioare  pentru  copii, servicii  de 
vânzare    cu    amănuntul     în     legătură     cu
premergătoare  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  suzete 
pentru  copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  foarfeci  pentru  copii, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu olițe
pentru  copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în legătură  cu  tacâmuri  pentru  copii,  servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
îmbrăcăminte pentru copii, servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu jucăriipentru copii,

cărucioare  de copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  tăblițe  de  scris 
pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu  
amănuntul   în   legătură  cu  cuverturi  pentru
paturi  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  în    legătură    cu   articole    de 
îmbrăcăminte     pentru     copii,    servicii   de
vânzare  cu  amănuntul  în   legătură  cu
vehicule   de   jucărie   pentru   copii,   servicii
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
pantaloni  pentru  copii,  servicii  de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele pentru copii,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  haine pentru  copii,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  în legătură cu țarcuri  de 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în 
legătură cu scaune de copii, servicii devânzare 
cu  amă  nuntul  în  legătură  cu  paturi  pentru 
copii,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul  prin
catalog  în  legătură  cu  grilaje  nemetalice  de 
protecție pentru bebeluși, copii și animale de 
companie  (mobilier),  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
protecții antilovire  pentru  pătuțuri-leagăn  de 
copii, altele decât lenjeriile de pat, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  prin catalog  în 
legătură  cu  scaune  de  siguranță adaptate 
pentru a fi utilizate de copii în vehicule, servicii 
de  vânzare cu  amănuntul  prin  catalog  în
legătură  cu  perne de  susținere  folosite  la
scaunele  de  siguranță  de  mașină pentru  copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul  prin catalog 
în   legătură    cu   protecții   antilovire   pentru
pătuțuri de copii, altele decât  lenjeriile  de pat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  închizători  de  siguranță 
rezistente  la  acțiunea  copiilor  (nemetalice) 
pentru  sticle,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu  închizători de 
siguranță  rezistente  la  acțiunea  copiilor 
(nemetalice) pentru  recipiente,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  prin catalog în legătură 
cu  truse  științifice  pentru  copii sub  formă  de 
aparate  de  instruire,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu paturi
pentru copii confecționate din pânză sub forma
unui sac, servicii de vânzare cu amănuntul prin 
catalog în legătură cu cărucioare pentru copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu saci pentrupicioare adaptați pentru
cărucioare sport de  copii, servicii de vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu  huse 
adaptate  pentru  ramele  de  la  pătuțuri  de copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu elemente de securizare pentru copii

de  cadă  pentru  copii,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu  tobogane
pentru   cățărat   (aparate   de   joacă   pentru
copii),  servicii  de  vânzare cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură cu  plase  contra  țânțarilor 
adaptate  la  cărucioare pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în legătură 
cu  saltele  de  joc  cu  jucării  pentru  copii  mici, 
servicii  de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în legătură  cu  rafturi  utilizate  ca  piese  de 
mobilier pentru copii, servicii de vânzare cu 
amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu 
vehicule de transportpentru copii (articole de 
joacă),  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu  scaune  de siguranță 
pentru  copii  (pentru  vehicule),  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  genți  adaptate  pentru  cărucioare 
sport   de   copii,    servicii    de    vânzare    cu
amănuntul  prin  catalog în  legătură  cu  articole 
de purtat  pe  cap  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cu  centuri  de  siguranță  pentru  copii,  pentru 
vehicule,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu perne de susținere 
pentru  scăunele  de  copii,  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
acoperiș  protector pentru cărucioare de copii, 
servicii  de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  scaune  pentru  copii  adaptate 
pentru   biciclete,    servicii    de    vânzare    cu
amănuntul prin catalog în legătură cu jucării-
centru  de  activități  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cu scaune  înălțătoare   pentru   copii,

pentru  scaunele  de  vehicule,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cuîmbrăcăminte tip body pentru sugari 
și  copii  mici,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu saci pentrupicioare
adaptați  pentru cărucioare de copii,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu piscine  pentru  copii  (structuri) 
confecționate  din  materiale  nemetalice, 
servicii de vânzare cuamănuntul prin catalog în
legătură  cu acoperiri protectoare de  robinete 
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pentru  vehicule,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
cărucioare  pentru  copii  care  incorporează 
landouri,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu scaune  pentru  copii 
folosite  în  vehicule,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul   prin  catalog  în  legătură cu perne
pentru  copii  pentru  scaunele  vehiculelor, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog în legătură  cu cărucioare  mici pentru
transportul  copiilor,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu marsupii
pentru  transportul  copiilor  mici,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  mese  multifuncționale  pentru 
copii (jucării), servicii de vânzarecu amănuntul 
prin    catalog   în     legătură    cu    structuri    de
joacă  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu  haine  de 
stradă  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog în  legătură  cu  hamuri 
de  siguranță  pentru  copii,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
scaune  auto  portabile  pentru  copii,  servicii  de
vânzare     cu      amănuntul   prin   catalog  în
legătură  cu  genți  de  umăr  pentru  copii,
servicii de vânzare cu  amănuntul  prin catalog
în legătură cu prelate de cărucioare pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog în legătură  cu  costume de  baie  pentru 
copii,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu  jucării  pentru  cărucioare 
de  copii,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin 
catalog în legătură cu căsuțe de jucărie pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog   în   legătură   cu  jocuri   electronice
educative pentru copii, servicii de vânzare cu 
amănuntul  prin catalog în  legătură cu coșuri 
pentru  cărucioare de  copii,  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tăblițe 
de  scris  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură  cu cuverturi
pentru  paturi  pentru copii, servicii devânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole de
îmbrăcăminte pentru copii, servicii de vânzare cu

amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
vehicule de jucărie pentru copii,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul prin catalog în legătură 
cu pătuțuri de voiaj pentru copii, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  triciclete  pentru  copii  mici  (jucării), 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în 
legăturăcu hamuri pentru cărucioare de copii,
servicii de  vânzare  cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu portbebeuri  pentru  transportul 
copiilor,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu  rucsacuri pentru 
transportat   copii,  servicii   de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
auto  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
prosoape  pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
mobilier pentru  copii,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu bijuterii 
pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
prin catalog în legătură cu  pătuțuri pentru copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în legătură  cu țarcuri (pentru copii), servicii de
vânzare  cu amănuntul  prin catalog în legătură 
cuîncălțăminte pentru copii, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
balansoare  pentru copii,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
coșuri  pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
cărucioare  pentru copii,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu 
premergătoare  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog în 
legătură cu suzete  pentru  copii,  servicii  de
vânzare cu amănuntul  prin  catalog în legătură 
cu  foarfeci  pentru copii,  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legătură cu olițe 
pentru copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu  tacâmuri  pentru 
copii,  servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu îmbrăcăminte pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în legătură cu jucării pentru copii, servicii de 
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vânzare  cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pantaloni pentru copii,  servicii  de  vânzare
cu  amănuntul  prin  catalog  în legătură  cu
vagonete pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu umbrele
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin  catalog  în  legătură  cu  haine  pentru
copii, servicii  de   vânzare   cu  amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  cărți  pentru copii,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog în  legătură cu țarcuri de copii, servicii
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  scaune  de  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  paturi  pentru  copii, servicii de
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii  și  animale  de  companie  (mobilier), 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu  protecții  antilovire  pentru  pătuțuri- 
leagăn  de  copii, altele decât lenjeriile de pat, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu scaune  de  siguranță  adaptate 
pentru  a  fi  utilizate  de  copii  în vehicule,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legă tură cu 
perne  de  susținere  folosite  la  scaunele de 
siguranță  de  mașină  pentru  copii,  servicii de
vânzare  cu  amănuntul online în legătură cu
protecții antilovire  pentru  pătuțuri  de  copii, 
altele  decât lenjeriile  de  pat,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
închizători  de  siguranță  rezistente  la  acțiunea 
copiilor (nemetalice) pentru sticle, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor  (nemetalice)  pentru  recipiente, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  truse  științifice  pentru  copii sub 
formă  de   aparate  de  instruire,  servicii  de
vânzare cu  amănuntul  online în legătură cu 
paturi  pentru copii  confecționate  din  pânză 
sub  forma  unui  sac,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  de  cărucioare  pentru  copii,  servicii 
de vânzare cu amănuntul  online în legătură  cu 
saci pentru picioare adaptați pentru cărucioare
sport  de  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în legătură  cu huse  adaptate

pentru ramele dela pătuțuri de copii, servicii 
de vânzare cuamănuntul online în legătură cu 
elemente de securizare pentru copii pentru 
scaunele  de  vehicule,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu 
îmbrăcăminte  tip  body pentru  sugari  și  copii 
mici, servicii  de  vânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu  saci   pentru   picioare   adaptați
pentru cărucioare  de copii,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cu piscine 
pentru copii  (structuri)  confecționate  din 
materiale  nemetalice,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu acoperiri 
protectoare  de  robinete  de  cadă  pentru  copii, 
servicii  de vânzare cu amănuntul online  în
legătură  cu  tobogane  pentru  cățărat  (aparate 
de joacă pentru copii), servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  plase  contra 
țânțarilor  adaptate  la  cărucioare  pentru  copii, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu saltele de joc cu jucării pentru 
copii  mici,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în legătură  cu  rafturi  utilizate  ca  piese 
de mobilier  pentru  copii,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul onlineîn legătură cu vehicule de 
transport  pentru  copii  (articole  de  joacă), 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  scaune  de siguranță pentru copii
(pentru  vehicule),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  genți 
adaptate  pentru  cărucioare  sport  de  copii, 
servicii   de   vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură  cu  articole  de  purtat  pe  cap  pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură cu centuri  de  siguranță 
pentru  copii,  pentru vehicule,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul online în  legătură cu
perne de susținere pentru scăunele de copii,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  acoperiș protector  pentru 
cărucioare de copii, servicii devânzare cu amă
nuntul  online  în  legătură  cu  scaune  pentru 
copii adaptate  pentru  biciclete,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
jucării-centru de activități pentru copii, servicii 
de  vânzare cu amănuntulonline în legătură cu 
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
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servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  cărucioare  pentru  copii  care 
incorporează landouri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  scaune 
pentru  copii  folosite  în  vehicule, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
perne pentru copii pentru scaunele vehiculelor, 
servicii de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu cărucioare mici pentru transportul 
copiilor,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  marsupii  pentru 
transportul copiilor mici, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online în  legătură cu mese
multifuncționale pentru copii (jucării), servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
structuri  de  joacă  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
haine  de  stradă  pentru  copii,  servicii   de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
hamuri de siguranță pentru copii, servicii de 
vânzare cu  amănuntul online  în legătură cu 
scaune  auto  portabile  pentru copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
genți  de umăr pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prelate de
cărucioare  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  costume  de 
baie  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu jucării 
pentru  cărucioare  de    copii,   servicii     de
vânzare cu amănuntul  online în  legătură cu 
căsuțe  de  jucărie pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
jocuri electronice educative pentru copii,servicii
de vânzare cu amănuntul  online în legătură cu 
coșuri  pentru  cărucioare  de  copii,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
tăblițe de scris pentru  copii,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  cuverturi 
pentru paturi  pentru copii, servicii  de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cuarticole de 
îmbrăcăminte  pentru  copii,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cu vehicule 
de   jucărie pentru copii, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  online în legătură cu  pătuțuri  de

voiaj  pentru  copii,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  triciclete 
pentru  copii  mici  (jucării),  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul  online  în  legătură  cu  hamuri 
pentru  cărucioare  de copii,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul onlineîn legătură cu portbebeuri
pentru transportul  copiilor, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  rucsacuri 
pentru transportat copii, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu scaune auto
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
online  în  legătură  cu  prosoape  pentru  copii, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură cu mobilier pentru copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
bijuterii  pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  pătuțuri 
pentru copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în legătură  cu  țarcuri  (pentru  copii), 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu încălțăminte pentru copii, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
balansoare pentru copii, servicii devânzare cu 
amănuntul online în legătură cu coșuri pentru 
copii, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu că rucioare pentru copii, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu premergătoarepentru copii, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
suzete  pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online în legătură cu foarfeci  pentru 
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu olițe  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
tacâmuri  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu  îmbrăcăminte 
pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  jucării  pentru  copii, 
servicii de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu  pantaloni pentru copii, servicii de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
vagonete pentru copii, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu umbrele 
pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în legătură  cu  haine  pentru
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copii,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  online 
în  legătură  cu  cărți pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
țarcuri  de  copii,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online în legătură cu scaune de 
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în legătură cu paturi pentru  copii,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate 
pentru  aerosoli  de  uz medical,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
acționate  electric  cu  lumini  și  sunete,  servicii 
de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
jucării  flexibile  care produc  sunete  prin 
strângere,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
în  legătură  cu  lumini  de  veghe (altele  decât 
lumânări), servicii de vânzare cuamănuntul în 
legătură  cu  jucării  de  prindere  pentru  pătuțuri 
de sugari, servicii  de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu jucării  mobile  de  agățat  pentru
pătuț  (jucării),  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  fotolii,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  comode  (mobilier),  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu perne 
pentru  poziționarea capului la bebeluși, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
perne  pentru  sprijinirea  capului  bebelușilor, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni de perete, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu  mese  pentru 
schimbarea  scutecelor, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cugenți pentru schimbat
scutece  (înfășat),  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  sutiene  și  brasiere, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
burtiere (lenjerie de corp), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu burtiere pentru femei 
însărcinate  (articole  de  îmbrăcăminte),  servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
lenjerie pentru gravide, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  bustiere, servic de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
dispozitive pentru fixarea bagajelor din vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură  cu

corniere  de protecție  adaptate  pentru 
cărucioare,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
în legătură cu huse de protecțieajustate pentru 
scaune  de  vehicule,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  organizatoare 
pentru scaune  de  mașină,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
organizatoare  pentru  mașină,  servicii  de  
vânzare  cu amănuntul în legătură cu umbrele 
și  parasolare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu oglinzi  pentru 
vehicule, servicii  de  vânzare cuamănuntul în
legătură cu perne pentru scaune de automobil,
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu hamuri  de  siguranță  pentru  copii,  pentru 
mașină,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  dispozitive de  transport  cu  roți, 
pentru  bebeluși,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu dispozitiveelectronice 
de supraveghere pentru bebeluși,  servicii  de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
dispozitive de  reținere  pentru  vehicule  folosite 
pentru  scaunele  auto  tip scoică  pentru 
bebeluși, servicii de vânzare cuamănuntul în 
legătură  cu  huse pentru  scaune,  servicii 
de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
genți  adaptate  pentru  că  rucioare  de  copii, 
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu 
capote  și  huse  pentru cărucioare  de  copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
pompe de sân pentru mamele care alăptează, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu  pompe de  sân,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  perne  decorative, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în  legătură 
cu jucării de pluș cu păturică de consolare, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu  lenjerie  de  pat  și  pături,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  în  legătură cu pături 
pentru  picnic,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  pături  de înfășat, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu  pături pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu  amănuntul  în  legătură  cu  pături  pentru 
pătuțuri,  servicii de  vânzare cu amănuntul în 
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legătură  cu  pături  tip pled, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu prosoape  (textile) 
pentru  copii  mici, servicii de  vânzare cu amă
nuntul  în  legătură  cu  prosoape  de  baie, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
inele de dentiție pentru ameliorarea durerilor 
provocate  de erupția  dentară,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  coliere 
pentru  dentiție  pentru  ameliorarea durerilor 
cauzate de erupția dinților, servicii devânzare 
cu amănuntul în legătură cu zornăitoare pentru 
bebeluși  care  conțin  inele  de  dentiție,  servicii 
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării 
care zornăie cu  inele pentru  dentiție 
încorporate, servicii de vânzare  cu amănuntul 
în  legătură  cu  jucării,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  jucării-balansoar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu  jucării modulare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  păpuși  (jucării), 
servicii de vânzare cu amănuntul în  legătură 
cu  jucării  inteligente,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  jucării  gonflabile, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  jucării muzicale,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu jucării zornăitoare, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu jucării  de pluș,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  corturi  de  jucărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu saci de dormit (lenjerii),  servicii  de vânzare 
cu amănuntul  în legătură cu huse (lenjerii) și 
pături  pentru  pat,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură cu saltele  pentru copii, 
utilizate pentru dormit,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul  în  legătură  cu  saltele  de 
dormit,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  saltele  de pat,  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul în legătură  cu saltele, servicii de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu saltele 
de joacă pentru bebeluși, servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu premergătoare 
pentru bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  umidificatoare 
(pentru uz domestic),  servicii  de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu capace  pentru vase 

de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru ascultarea 
și supravegherea  bebelușilor,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu  aparate 
interfon,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul  în 
legătură cu colaci pentru scăldat și înot, servicii 
de vânzare cu amănuntul în legătură cu colaci 
de înot pentru agrement, servicii de vânzare
cuamănuntul în legătură cu foarfeci (forfecuțe) 
de  unghii, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură cu  produse  și  articole  pentru 
igienă,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  articole  pentru  curățarea dentară, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  unghiere,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu jucării de baie, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
instrumente  pentru  măsurarea greutății, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu cântare pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul  în  legătură  cu  instrumente 
pentru măsurarea  temperaturii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
termometre  de  uz  casnic,  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul în legătură cu covorașe de baie,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu suporturi  pentru  căzi  de  baie  portabile 
pentru  bebeluși, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  căzi  de  baie  pentru 
bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură cu copertine,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  copertine  de 
pânză, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu copertine  din  materiale  textile, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
perne  pentru  scaune  ca  piese  de  mobilier, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu  perne  antirostogolire  pentru  bebeluși, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu perne pentru alăptat,servicii de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu perne pentru scaune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu perne pentru bebeluși, servicii devânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  șezlonguri, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în legătură 
cu leagăne,servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură  cu  leagăne  pentru  bebeluși,  servicii 
de  vânzare cu  amănuntul în legătură  cu perii 
de spălat, servicii de vânzare cuamănuntul în 
legătură  cu  perii  pentru  sticle, servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu bavete 
din  material textil  pentru  persoane adulte  care 
servesc  masa, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  bavete  din  material 
plastic   pentru sugari,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul în legătură cu  bavete, cu  excepția
celor din  hârtie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  bavete  din  hârtie 
pentru  bebeluși, servicii  de vânzare  cu  
amănuntul  în  legătură  cu  bavete  cu mâneci,  
din  hârtie,  servicii  de vânzare  cu amănuntul 
în  legătură  cu  bavete  din   pânză,  servicii  de
vânzare  cu amănuntul în legătură  cu  bavete
din hârtie, servicii devânzare  cu  amănuntul  în
legătură  cu  borcane din  sticlă pentru păstrarea 
alimentelor, serviciide  vânzare  cu amănuntul în
legătură  cu boluri de  sticlă, servicii de  vânzare
cu  amănuntul  în legătură  cu  boluri  din  plastic  
(vase), servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  
legătură  cu tacâmuri, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  tacâmuri  speciale 
pentru  bebeluși,  servicii  de vânzare  cu  
amănuntul   în  legătură  cu  farfurii, servicii  de  
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu farfurii
din  hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  farfurii  din  plastic,  servicii  de  
vânzare cu amănuntul în legătură  cu  căni de 
tranziție pentru  bebeluși  și copii, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  căni  
speciale  cu  muștiuc pentru  hrănirea copiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul  în  legătură  
cu  scaune  rabatabile, Servicii de vânzare  cu  
amănuntul  în   legătură  cu  scăunele-leagăn,
servicii   de  vânzare cu  amănuntul  în   legătură 
cu  scaune  înalte  (mobilier),  servicii  de  
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  scaune
pentru     bebeluși,  servicii    de    vânzare    cu
amănuntul în legătură cu aparate de  încălzit
lapte, servicii   de  vânzare   cu   amănuntul  în 
legătură  cu  aparate  electrice  de  încălzit 
mâncare,   servicii   de  vânzare   cu  amănuntul

în legătură cu mixere (aparate pentru bucătărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sterilizatoare  portabile  cu  abur,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
sterilizatoare  de uz casnic, servicii de vânzare
cu   amănuntul  în  legătură   cu  sterilizatoare
pentru  biberoane,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu sterilizatoare cu 
abur, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură cu aparate electrice de gătit, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
aparate de gătit cu  aburi, neelectrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
electrice de gătit cu aburi, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu  aparate  de  gătit  cu 
abur,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură cu biberoane pentru bebeluși, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
biberoane pentru sugari, servicii devânzare cu
amănuntul în legătură cu perii pentru biberoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biberoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suzete și tetine pentru bebeluși,
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu aparate  pentru  aerosoli  de  uz 
medical,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online   în   legătură    cu   figurine   acționate
electric cu lumini și sunete, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  jucării 
flexibile  care produc  sunete  prin  strângere, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  lumini  de  veghe (altele  decât 
lumânări), servicii  de vânzare  cu  amănuntul
online în legătură cu jucării de prindere pentru
pătuțuri  de  sugari, servicii   de   vânzare  cu
amănuntul online în legătură cu jucării mobile 
de  agățat  pentru pătuț  (jucării),  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
fotolii, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu  dulapuri  (mobilier),  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
comode (mobilier), servicii  de  vânzare    cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  perne 
pentru  poziționarea  capului  la bebeluși, 
servicii   de   vânzare   cu  amănuntul  online   în
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legătură cu perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online  în  legătură  cu  decorațiuni  de  perete,
servicii de vânzare cu   amănuntul  online  în
legătură     cu    mese     pentru     schimbarea
scutecelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți pentru schimbat
scutece    (înfășat),    servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  online  în  legătură cu  sutiene  și
brasiere,  servicii   de  vânzare   cu   amănuntul
online în legătură cu burtiere (lenjerie de corp),
servicii   de  vânzare  cu  amănuntul  online    în
legătură  cu burtiere pentru femei însărcinate 
(articole de  îmbrăcăminte), servicii de vânzare 
cu   amănuntul   online   în  legătură cu lenjerie
pentru  gravide,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul online în legătur cu bustiere, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu dispozitive  pentru  fixarea  bagajelor  din 
vehicule, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu corniere  de  protecție 
adaptate pentru cărucioare, servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  huse de 
protecție  ajustate  pentru  scaune  de  vehicule,
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu organizatoare  pentru  scaune  de 
mașină,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  organizatoare pentru 
mașină, servicii de vânzare cu amănuntulonline 
în legătură cu umbrele și parasolare, servicii 
devânzare cu amănuntul online în legătură 
cuoglinzi pentru vehicule, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online în  legătură  cu  perne  pentru 
scaune  de  automobil, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu hamuri  de 
siguranță pentru copii, pentru mașină,servicii de
vânzare cu amănuntul online în  legătură cu
dispozitive de transport cu roți, pentru bebeluși,
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu dispozitive  electronice  de 
supraveghere  pentru  bebeluși,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluși,
servicii de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  huse  pentru  scaune,  servicii  de

vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
genți  adaptate  pentru  cărucioare de  copii,
servicii de vânzare cu amănuntul online  în
legătură cu capote și huse pentru cărucioare de
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cupompe  de sân pentru mamele
care  alăptează, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul    online  în  legătură cu pompe   de
sân,  servicii  de vânzare cu amănuntul  online 
în legătură  cu  perne  decorative,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
jucării  de pluș cu păturică de consolare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu  lenjerie  de  pat  și  pături,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pături pentru picnic, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  pături  de 
înfășat, servicii de vânzarecu amănuntul online 
în  legătură  cu  pături  pentru bebeluși,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu pături pentru pătuțuri, servicii devânzare 
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  pături  tip 
pled, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu prosoape  (textile)  pentru  copii 
mici,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online 
în legătură cu prosoape de  baie, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu
inele de dentiție pentru ameliorarea durerilor
provocate   de    erupția  dentară,  servicii  de
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
coliere  pentru  dentiție  pentru  ameliorarea 
durerilor cauzate de erupția dinților, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
zornăitoare  pentru  bebeluși  care  conțin  inele 
de dentiție,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în  legătură  cu  jucării  care  zornăie  cu 
inele  pentru  dentiție încorporate,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
jucării,  servicii  de vânzare cu amănuntul online 
în   legătură   cu   jucării-balansoar,   servicii   de
vânzare cu amănuntul online în   legătură
cu jucării modulare,  servicii  de vânzare  cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  păpuși 
(jucării),  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online    în    legătură    cu    jucarii    inteligente,
servicii   de   vânzare   cu  amănuntul  online  în 
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legătură  cu  jucării  gonflabile,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
jucării  muzicale,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online în  legătură cu jucării  zornă 
itoare,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu jucării  de pluș,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
corturi  de  jucărie, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu saci de dormit 
(lenjerii),  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  huse  (lenjerii)  și pături 
pentru pat, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în legătură  cu  saltele  pentru  copii, 
utilizate pentrudormit, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  saltele  de 
dormit, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu  saltele  de  pat,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură cu
saltele,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu saltele de joacă pentru 
bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  premergătoare pentru 
bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu umidificatoare  (pentru 
uz  domestic), servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu capace pentru 
vase  de  toaletă,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  dispozitive
pentru ascultarea și supravegherea bebelușilor,
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  aparate  interfon,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
colaci  pentru  scăldat  și  înot,  servicii de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
colaci  de înot  pentru  agrement,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
foarfeci  (forfecuțe)  de  unghii,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
produse și articole pentru igienă, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
articole  pentru  curățarea  dentară,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
unghiere,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu jucării de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

instrumente  pentru  măsurarea  greutății, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură cu cântarepentru bebeluși, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
instrumente  pentru  măsurarea  temperaturii, 
servicii de vânzare cu amănuntul online  în
legătură  cu  termometre  de  uz  casnic,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online  în legătură cu
covorașe  de  baie, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în legătură  cu  suporturi 
pentru căzi de baie portabile pentrubebeluși, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu căzi  de baie  pentru  bebeluși, 
servicii de vânzare cu amănuntul online în 
legătură cu copertine, servicii de vânzare cu 
amănuntul online în legăturăcu copertine de 
pânză,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online în legătură cu copertine din materiale 
textile, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în legătură  cu  perne  pentru  scaune  ca 
piese  de  mobilier,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu perne 
antirostogolire  pentru  bebeluși,  servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
perne pentru alăptat,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul online în legătură cu perne pentru 
scaune,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  perne  pentru bebeluși, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  șezlonguri,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul online  în  legătură  cu  leagăne, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură cu leagăne pentru bebeluși, servicii de 
vânzare cu amănuntul onlineîn legătură cu perii 
de  spălat,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  perii  pentru sticle, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu bavete  din  material  textil  pentru 
persoane  adulte  care  servesc  masa,  servicii 
de vânzare cu amănuntul onlineîn legătură cu 
bavete  din  material  plastic  pentru sugari, 
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bavete, cu excepția celor din hârtie,
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură cubavete din hârtie pentru bebeluși,
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(210) M 2018 04871 (111)184144
(151) 24/07/2018
(732) CLICK MEDIA TOOLS S.R.L.,

STR. LOUIS PASTEUR NR. 76,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Petit Bébé
(531) Clasificare Viena: 03.07.21; 03.07.24;

25.01.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

(591) Culori revendicate: turcoaz
(HEX=#00b2ae), alb

servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  bavete  cu  mâneci,din  hârtie, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntulonline  în 
legătură cu bavete din pânză, servicii  de 
vânzare cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
bavete  din  hârtie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cuborcane din 
sticlă pentru păstrarea  alimentelor, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
boluride sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  boluri  din  plastic 
(vase),  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu tacâmuri speciale pentru 
bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  farfurii,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
farfurii   din   hârtie,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul online  în  legătură  cu  farfurii   din
plastic,  servicii   de  vânzare   cu   amănuntul
online  în  legătură  cu  căni  de  tranziție  pentru 
bebeluși  și  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în legătură cu căni speciale 
cu  muștiuc  pentru   hrănirea   copiilor,  servicii
de  vânzare  cu amănuntul  online în  legătură
cu  scaune rabatabile,  servicii  de vânzare  cu
amănuntul  online  în  legătură  cu 
scăunele-leagăn, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online   în   legătură  cu scaune 
înalte  (mobilier),   servicii    de   vânzare    cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  scaune 
pentru  bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în legătură  cu  aparate  de 
încălzit lapte, servicii de vânzare cu amănuntul
online  în  legătură  cu  aparate  electrice de 
încălzit    mâncare,    servicii    de   vânzare  cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  mixere 
(aparate  pentru  bucătărie), servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
sterilizatoare portabile  cu  abur, servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sterilizatoare de uz  casnic, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
sterilizatoare  pentru  biberoane,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sterilizatoare cu abur, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  aparate 
electrice  de  gătit,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul online  în  legătură  cu   aparate  de
gătit cu  aburi,  neelectrice, servicii de  vânzare 
uamănuntul  online  în  legătură   cu  aparate  
electricede  gătit  cu  aburi,  servicii  de vânzare 
 

cu amănuntul  online  în  legătură  cu  aparate  
de  gătit  cu   abur,   servicii   de  vânzare   cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  biberoane  
pentru    bebeluși,    servicii    de    vânzare  cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  biberoane 
pentru  sugari,  servicii  de   vânzare   cu   
amănuntul  online  în legătură  cu  perii  pentru 
biberoane,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
online în legătură cu  biberoane,  servicii   de
vânzare  cu  amănuntul online în legătură cu 
suzete și tetine pentru bebeluși.

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu grilaje nemetalice de protecție pentru
bebeluși,   copii    și  animale   de   companie
(mobilier), servicii de  vânzare cu amănuntul în
legătură     cu    protecții      antilovire      pentru
pătuțuri-leagăn de copii, altele decât lenjeriile de
pat,   servicii    de   vânzare   cu   amănuntul   în
legătură    cu  scaune    de   siguranță   adaptate
pentru   a   fi  utilizate   de  copii  în  vehicule,
servicii de vânzare  cu amănuntul  în  legătură
cu  perne  de  susținere  folosite  la scaunele  de 
siguranță  de  mașină  pentru  copii, servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții 
antilovire pentru  pătuțuri  de  copii,  altele  decât 
lenjeriile  de  pat,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu închizători  de 
siguranță    rezistente    la    acțiunea    copiilor
(nemetalice) pentru sticle, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu închizători de siguranță
rezistente  la  acțiunea  copiilor  (nemetalice)
pentru  recipiente,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  în  legătură  cu  truse  științifice 
pentru  copii  sub  formă  de  aparate  de 
instruire,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură cu paturi pentru copii confecționate
din pânză  sub  forma  unui  sac,  servicii  de 
vânzare cuamănuntul în legătură cu cărucioare
pentru  copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în  legătură  cu  saci  pentru picioare  adaptați 
pentru  cărucioare  sport  de  copii,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  huse
adaptate pentru ramele  de la pătuțuri de  copii,
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu elementede securizare pentru copii pentru
scaunele de vehicule, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  îmbrăcă  minte  tip 
body  pentru  sugari  și  copii  mici,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  saci
pentru  picioare  adaptați  pentru  cărucioare 
de  copii, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu piscine  pentru  copii  (structuri) 
confecționate  din materiale nemetalice, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
acoperiri  protectoare  de  robinete  de  cadă 
pentru copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul   în   legătură  cu   tobogane   pentru 

cățărat  (aparate de joacă pentru copii),  servicii 
de vânzare cu amănuntul în  legătură cu  plase 
contra   țânțarilor    adaptate    la   cărucioare
pentru copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în legătură  cu  saltele  de  joc  cu  jucării  pentru 
copii mici, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  rafturi  utilizate  ca  piese  de 
mobilier  pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  vehicule  de transport 
pentru  copii  (articole  de  joacă),  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune 
de  siguranță  pentru  copii  (pentru  vehicule), 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu genți  adaptate pentru  cărucioare  sport  de
copii, servicii de vânzare cu amănuntul  în
legătură cu articole de purtat pe cap pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
centuri  de siguranță  pentru  copii,  pentru 
vehicule,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  perne  de  susținere pentru 
scăunele   de   copii,   servicii  de   vânzare   cu
amănuntul în legătură cu acoperiș protector 
pentru cărucioare  de  copii,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  scaune 
pentru  copii  adaptate  pentru  biciclete, servicii 
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării 
centru de activități pentru copii, servicii de 
vânzare cu  amănuntul  în  legătură  cu  scaune 
înălțătoare  pentru  copii,  pentru  vehicule, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în legătură 
cu  cărucioare  pentru  copii  care  incorporează 
landouri,  servicii  de vânzare cu  amănuntul 
în legătură cu scaune pentru copii  folosite în
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perne pentru copii pentru scaunele
vehiculelor,  servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărucioare mici pentru transportul
copiilor, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  marsupii pentru  transportul 
copiilor mici,  servicii  de  vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  mese  multifuncționale pentru 
copii  (jucării),  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  structuri  de  joacă  pentru  copii, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în  legătură 
cu haine de  stradă   pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul în legătură cu hamuri de
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siguranță  pentru  copii,  servicii  devânzare   cu
amănuntul  în  legătură  cu  scaune  auto 
portabile  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  înlegătură  cu  genți  de  umăr  pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură cu prelate de cărucioare  pentru  copii, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul în legătură 
cu  costume  de  baie  pentru  copii,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  jucării 
pentru cărucioare de copii,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul în  legătură  cu  căsuțe  de  
jucărie  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  jocurielectronice  
educative  pentru  copii,  servicii  de vânzare  
cu  amănuntul  în  legătură  cu  coșuri  pentru 
cărucioare de  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  tăblițe  de  scris 
pentrucopii, servicii  de  vânzare cu amănuntul 
în legătură  cu  cuverturi  pentru  paturi  pentru  
copii,   servicii de vânzare   cu   amănuntul  în 
legătură  cu  articole  de  îmbrăcăminte  pentru  
copii,  servicii  de   vânzare  cu   amănuntul  în
legătură  cu  vehicule  de  jucărie  pentru  copii, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  
cu  pătuțuri  de voiaj  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  
triciclete  pentru  copii  mici  (jucării),  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul în  legătură  cu  hamuri
pentru cărucioare de copii,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu portbebeuri pentru 
transportul  copiilor,  servicii   de   vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  rucsacuri 
pentru transportat  copii,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  scaune  auto 
pentru copii,  servicii devânzare  cu  amănuntul 
în  legătură  cu  prosoape pentru copii, servicii 
de    vânzare     cu     amănuntul    în    legătură 
cu mobilier  pentru  copii,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  bijuterii  pentru 
copii,   servicii  devânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  pătuțuri  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu   amănuntul  în  legătură  cuțarcuri 
(pentru  copii),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură  cu  încălțăminte  pentru 
copii,  servicii   de   vânzare   cu   amănuntul  în

legătură cu  balansoare pentru copii, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  coșuri
pentru copii, servicii de vânzare cu  amănuntul
în legătură cu cărucioare pentru copii, servicii de
vânzare     cu    amănuntul     în     legătură    cu
premergătoare pentru copii, servicii de vânzare
cu   amănuntul   în  legătură  cu  suzete   pentru
copii,   servicii   de   vânzare  cu   amănuntul  în
legătură  cu  foarfeci  pentru  copii, servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  olițe
pentru copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în  legătură cu tacâmuri pentru copii, servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
îmbrăcăminte pentru copii, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  jucării pentru 
copii,   servicii   de   vânzare   cu   amănuntul  în
legătură  cu  pantaloni  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele 
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  haine pentru  copii,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  în legătură cu țarcuri  de 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în 
legătură   cu   scaune     de    copii,  servicii   de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  paturi 
pentru  copii,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
prin  catalog în legătură  cu grilaje nemetalice de
protecție pentru bebeluși, copii și animale de 
companie  (mobilier),  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
protecții antilovire  pentru  pătuțuri-leagăn  de 
copii, altele decât lenjeriile de pat, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  prin catalog  în 
legătură  cu  scaune  de  siguranță adaptate 
pentru a fi utilizate de copii în vehicule, servicii 
de  vânzare cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură   cu  perne   de   susținere   folosite   la
 scaunele de siguranță de mașină pentru copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în   legătură    cu    protecții   antilovire   pentru
pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  închizători  de  siguranță 
rezistente  la  acțiunea  copiilor  (nemetalice) 
pentru  sticle,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu închizătoride siguran-
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ță rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  truse 
științifice pentru copii  sub formă de aparate de
instruire, servicii devânzare cu amănuntul prin
catalog   în   legătură cu paturi   pentru   copii
confecționate  din  pânză  sub forma unui  sac,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cărucioare pentru copii, servicii de
vânzare cu  amănuntul  prin catalog în   legătură
cu    saci   pentru    picioare    adaptați    pentru
cărucioare sport de copii, servicii de vânzare cu
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu  huse 
adaptate  pentru  ramele de la pătuțuri  de  copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu elemente de securizare pentru copii
pentru  scaunele  de  vehicule,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cuîmbrăcăminte tip body pentru sugari 
și  copii  mici,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu  saci  pentru picioare 
adaptați  pentru cărucioare de copii,  servicii 
de vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu piscine  pentru  copii  (structuri) 
confecționate dinmateriale nemetalice, servicii
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu acoperiri  protectoare de robinete 
de  cadă  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
tobogane pentru  cățărat  (aparate  de  joacă 
pentru copii),servicii de vânzare cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură cu  plase  contra 
țânțarilor adaptate  la  cărucioare  pentru  copii,
servicii  de vânzare cu amănuntul  prin catalog 
în legătură  cu  saltele  de  joc  cu  jucării  pentru 
copii  mici,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
prin  catalog  în legătură  cu  rafturi  utilizate  ca 
piese  de  mobilier  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  vehicule  de  transport  pentru 
copii (articole de joacă), servicii de vânzare 
cuamănuntul prin catalog în legătură cu scaune 
de siguranță  pentru  copii  (pentru  vehicule), 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog  în   legătură   cu  genți  adaptate  pentru

cărucioare sport de copii, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
articole de purtat pe cap pentru copii, servicii
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu centuri  de  siguranță pentru  copii, 
pentru   vehicule,   servicii   de   vânzare    cu
amănuntul  prin catalog  în legătură cu perne 
de  susținere pentru scăunele de copii, servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  acoperiș  protector  pentru 
cărucioare  de  copii,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  scaune
pentru  copii  adaptate  pentru  biciclete,  servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cu jucării- centru de activități pentru 
copii, servicii de vânzare cuamănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  scaune  înălțătoare 
pentru  copii,  pentru  vehicule,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu cărucioare  pentru  copii  care 
incorporează  landouri,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu scaune 
pentru copii folosite în vehicule, servicii de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură 
cu  perne  pentru  copii  pentru  scaunele 
vehiculelor, servicii de vânzare cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu  cărucioare  mici 
pentru transportul copiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu marsupii
pentru  transportul  copiilor  mici,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  mese  multifuncționale  pentru 
copii  (jucării),  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  structuri
de joacă pentru copii, servicii de vânzare cu 
amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu  haine  de 
stradă  pentru copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin catalog în legătură cu hamuri 
de  siguranță  pentru  copii, servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
scaune  auto  portabile  pentru  copii,  servicii 
de vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  genți de  umăr  pentru  copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în legătură cu prelate de cărucioare    pentru
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copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  costume  de  baie  pentru 
copii,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu jucării  pentru  cărucioare 
de  copii,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin 
catalog în legătură cu căsuțe de  jucărie pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  jocuri  electronice
educative  pentru  copii,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu 
coșuri  pentru  cărucioare  de  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în legătură 
cu  tăblițe  de  scris  pentru  copii,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cuverturi pentru paturi pentru copii, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cu articole de îmbrăcăminte pentru copii, servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cu vehicule de jucărie pentru copii, 
servicii de vânzare cuamănuntul princatalog în 
legătură  cu  pătuțuri  de  voiaj  pentru copii, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin
catalog în legătură cu triciclete pentru copii mici 
(jucării),  servicii de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog în legăturăcu hamuri pentru cărucioare
de copii, servicii devânzare cu amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu portbebeuri  pentru 
transportul  copiilor,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rucsacuri
pentru transportat copii, servicii de vânzare 
cu amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
scaune  auto pentru copii,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog în  legătură  cu 
prosoape  pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
mobilier pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu bijuterii 
pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
prin catalog în legătură cu  pătuțuri  pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  țarcuri  (pentru  copii), servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cuîncălțăminte pentru copii, servicii de vânzare 
cu amănuntul  prin  catalog în  legătură  cu 
balansoare  pentru  copii,  servicii  de vânzare 
cu amănuntulprin catalog în legătură  cu  coșuri

pentru  copii,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu cărucioare  pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  premergătoare  pentru
copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul prin 
catalog în  legătură  cu  suzete  pentru  copii, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul  prin catalog 
în legătură cu foarfeci pentrucopii, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  prin catalog  în 
legătură  cu  olițe  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură 
cu tacâmuri pentru copii, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu 
îmbrăcăminte  pentru  copii, servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
jucării pentru   copii,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
pantaloni  pentru  copii, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu vagonete 
pentru copii, servicii de vânzare cu  amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu  umbrele pentru 
copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul  prin 
catalog în  legătură  cu  haine  pentru  copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în legătură cu cărți pentru copii, servicii de 
vânzare cu amănuntul princatalog în legătură
cu   țarcuri  de  copii,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  scaune 
de copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
prin  catalog în  legătură  cu  paturi  pentru 
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în legătură cu grilaje nemetalice de protecție 
pentru bebeluși,  copii  și  animale de  companie 
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu protecții antilovire pentru
pătuțuri-leagăn de  copii,  altele  decât  lenjeriile 
de  pat,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu scaune  de  siguranță 
adaptate pentru a fi utilizate de copii învehicule, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  perne  de  susținere  folosite  la 
scaunele de siguranță de mașină pentru copii, 
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  protecții antilovire  pentru  pătuțuri 
de copii, altele decât  lenjeriile de pat, servicii 
de vânzare cu  amănuntul  online în legătură cu
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închizători  de  siguranță  rezistente  la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor(nemetalice) pentru recipiente, servicii
de  vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
truse  științifice  pentru  copii sub  formă  de 
aparate  de  instruire,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  de 
cărucioare  pentru copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  saci  pentru 
picioare  adaptați  pentru  cărucioare  sport  de 
copii,  servicii  de vânzare cu amănuntul  online 
în legătură cu huse adaptate pentru ramele 
de la pătuțuri de copii, servicii de vânzare 
cu amănuntul  online în legătură cu elemente 
de securizare pentru  copii  pentru  scaunele 
de vehicule,  servicii  de vânzare  cu amănuntul 
online în legătură cu îmbrăcăminte tip body
pentru  sugari  și  copii  mici,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul  online  în  legătură  cu  saci  pentru 
picioare  adaptați  pentru  cărucioare  de  copii, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  piscine  pentru  copii  (structuri) 
confecționate din materiale   nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
acoperiri protectoare de robinete de cadă pentru
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în legătură  cu  tobogane  pentru  cățărat 
(aparate  de joacă  pentru  copii),  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
plase  contra  țânțarilor  adaptate  la cărucioare 
pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în  legătură  cu saltele  de 
joc  cu  jucării pentru  copii  mici,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
rafturi  utilizate  ca  piese  de  mobilier pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în  legătură  cu  vehicule  de  transport 
pentru  copii (articole  de  joacă),  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
scaune   de   siguranță   pentru   copii    (pentru
vehicule),  servicii  de  vânzare   cu   amănuntul

online în legătură cu genți adaptate pentru
cărucioare sport de copii, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în legătură  cu  articole  de 
purtat  pe cap pentru  copii, servicii  de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cu centuri 
de  siguranță  pentru  copii,  pentru vehicule, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu perne  de  susținere  pentru 
scăunele  de  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
scaune  pentru  copii adaptate  pentru  biciclete, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  jucării-centru  de  activități pentru 
copii, servicii de vânzare cu amănuntulonline 
în legătură cu scaune înălțătoare pentru copii, 
pentru vehicule,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în  legătură  cu  cărucioare 
pentru  copii  care  incorporează  landouri, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legăturăcu scaune pentru copii  folosite în 
vehicule, servicii  de vânzare cu amănuntul 
online în legătură cu perne pentru copii pentru 
scaunele  vehiculelor,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  cărucioare 
mici pentru transportul copiilor, servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
marsupii pentru transportul copiilor mici, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu mese multifuncționale pentru copii (jucării),
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  structuri  de  joacă pentru  copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură  cu  haine  de  stradă  pentru  copii, 
servicii de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu hamuri de siguranță pentru copii, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu scaune auto portabile  pentru copii, 
servicii   de   vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură  cu  genți  de  umăr  pentru  copii, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul  online  în 
legătură cu prelate de cărucioare pentru copii, 
servicii   de   vânzare   cu   amănuntul online în
legătură   cu   costume  de   baie   pentru   copii, 
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copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  suzete  pentru  copii, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  foarfeci  pentru  copii,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online în   legătură  cu
olițe  pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  tacâmuri 
pentru copii,servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu îmbrăcăminte  pentru 
copii,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  online 
în  legătură  cu  jucării  pentru  copii,  servicii de 
vânzare  cu amănuntul online  în  legătură  cu
pantaloni pentru copii, servicii de vânzare cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  vagonete 
pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu umbrele 
pentru    copii,    servicii    de    vânzare    cu
amănuntul online în legătură cu haine pentru 
copii,  servicii  de  vânzare cu amănuntul  online 
în  legătură  cu  cărți  pentru  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
țarcuri  de  copii,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online în legătură cu scaune de 
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în legătură cu  paturi pentru copii, servicii de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate 
pentru  aerosoli  de  uz  medical,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
acționate  electric  cu  lumini  și  sunete,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
jucării  flexibile  care produc  sunete  prin 
strângere, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
în  legătură  cu  lumini  de  veghe (altele  decât 
lumânări), servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  jucării  de  prindere  pentru 
pătuțuri  de  sugari, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  jucării  mobile  de 
agățat  pentru  pătuț  (jucării),  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  fotolii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu dulapuri (mobilier), servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură cu  comode (mobilier), 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  perne  pentru  poziționarea  capului  la 
bebeluși,  servicii de vânzare cu amănuntul 
în    legătură   cu   perne    pentru   sprijinirea
 

servicii  de vânzare cu amănuntul online în 
legătură cujucării pentru cărucioare de copii,
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  căsuțe  de  jucărie pentru  copii, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu jocuri  electronice educative pentru 
copii, servicii  de   vânzare  cu  amănuntul
online  în  legătură  cu  coșuri  pentru  cărucioare 
de  copii,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online în legătură cu tăblițe de scrispentru copii, 
servicii  de   vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură  cu  cuverturi  pentru  paturi  pentru 
copii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu articole  de îmbrăcăminte  
pentru  copii,  servicii de  vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  vehicule  de jucărie 
pentru copii,  servicii de vânzare cu  amănuntul 
online în legătură  cu pătuțuri   de  voiaj  pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul  online
în  legătură  cu   triciclete  pentru  copii  mici
(jucării),  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  
online  în  legătură  cu  hamuri  pentru
cărucioare  de  copii,  servicii  de  vânzare  cu  
amănuntul  online în  legătură  cu  portbebeuri 
pentru  transportul copiilor,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  rucsacuri  
pentru  transportat  copii, servicii  de vânzare  
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu scaune 
auto pentru  copii,  servicii  de  vânzare  cu  
amănuntul online  în  legătură  cu  prosoape 
pentru  copii,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  mobilier pentru  copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul online   în
legătură cu bijuterii pentru copii, servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
pătuțuri  pentru copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu țarcuri (pentru 
copii), servicii de vânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu  încălțăminte  pentru  copii, 
servicii  de vânzare cu amănuntul online  în
legătură cu  balansoare pentru copii,  servicii 
de  vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
coșuri  pentru  copii, servicii  de  vânzare   cu
amănuntul   online  în  legătură  cu  că  rucioare
pentrucopii,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu   premergătoare   pentru
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copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pompe de sân pentru mamele care
alăptează, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  pompe de  sân,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  în  legătură cu  perne 
decorative,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
în legătură cu jucării de pluș cupăturică de 
consolare, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură culenjerie de pat și pături, servicii de 
vânzare cu  amănuntul  în  legătură cu pături 
pentru  picnic,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în legătură  cu pături  de  înfășat, 
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu pături pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul  în  legătură  cu  pături  pentru 
pătuțuri, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură cu pături tip pled, serviciide vânzare 
cu amănuntul în legătură cu prosoape (textile) 
pentru  copii  mici,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  prosoape  de  baie, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
inele de dentiție pentru ameliorarea durerilor 
provocate  de erupția  dentară,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  coliere 
pentru  dentiție  pentru  ameliorarea durerilor 
cauzate de erupția dinților, servicii devânzare 
cu amănuntul în legătură cu zornăitoare pentru 
bebelușicare conțin inele de dentiție, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  jucării 
care  zornăie  cu  inele pentru  dentiție 
încorporate, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  jucării,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  jucării-balansoar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu  jucării modulare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  păpuși  (jucării), 
servicii de  vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  jucării  inteligente,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  jucării  gonflabile, 
servicii de vânzare cu amănuntul  în legătură 
cu  jucării  muzicale,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu jucării zornăitoare, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu jucării  de pluș,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  corturi  de  jucărie,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură

capului  bebelușilor,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu decorațiuni  de 
perete,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
în legătură  cu  mese  pentru  schimbarea 
scutecelor, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu genți  pentru  schimbat  scutece 
(înfășat), servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  sutiene  și  brasiere,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu burtiere 
(lenjerie  de  corp),  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul în legătură cu burtiere pentru femei 
însărcinate (articole  de  îmbrăcăminte),  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
lenjerie pentru gravide, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  bustiere,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cudispozitive
pentru fixarea bagajelor din vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corniere de
protecție adaptate pentru cărucioare, servicii de
vânzare cu  amănuntul în legătură cu huse 
de  protecție ajustate  pentru  scaune  de 
vehicule, servicii de  vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  organizatoare  pentru scaune  de 
mașină,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură  cu  organizatoare  pentru  mașină, 
servicii devânzare cu amănuntul în legătură cu 
umbrele  și parasolare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu oglinzi  pentru 
vehicule, servicii de vânzare cu  amănuntul în
legătură cu perne pentru scaune de automobil,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură 
cu hamuri  de  siguranță  pentru  copii,  pentru 
mașină,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  dispozitive  de  transport  cu  roți, 
pentru  bebeluși,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul      în     legătură     cu      dispozitive
electronice  de supraveghere pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de  reținere  pentru  vehicule  folosite 
pentru  scaunele  auto  tip scoică  pentru 
bebeluși, servicii  de vânzare cu   amănuntul 
în legătură cu huse pentru scaune, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
genți  adaptate  pentru  că  rucioare  de  copii, 
servicii de  vânzare cu amănuntul în legătură 
cu   capote   și   huse   pentru  cărucioare    de
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cu saci  de dormit  (lenjerii),  servicii  de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu huse (lenjerii) și 
pături  pentru  pat,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură cu saltele  pentru copii, 
utilizate  pentru  dormit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu saltele de dormit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
saltele depat, servicii de vânzare cu amănuntul 
în legătură cu saltele,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură cu  saltele  de  joacă 
pentru  bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  premergătoare 
pentru bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  umidificatoare 
(pentru uz domestic),  servicii  de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu capacepentru vase 
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul 
în legătură cu dispozitive pentru ascultarea 
și supravegherea  bebelușilor,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu  aparate 
interfon,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură cu colaci pentru scăldat și  înot, servicii 
de vânzare cu amănuntul în legătură cu colaci 
de înot pentru agrement, servicii de vânzare 
cuamănuntul în legătură cu foarfeci (forfecuțe) 
de  unghii, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură cu  produse  și  articole  pentru 
igienă,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  articole  pentru  curățarea dentară, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu unghiere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării de baie, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  instrumente 
pentru  măsurarea greutății,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu cântare 
pentru    bebeluși,    servicii    de   vânzare    cu
amănuntul în legătură cu  instrumente pentru
măsurarea  temperaturii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  termometre  de  uz 
casnic,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  covorașe  de  baie, servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu   suporturi
pentru căzi de baie portabile pentru bebeluși,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în legătură 
cu căzi  de  baie  pentru   bebeluși,   servicii  de 

vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
copertine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  copertine  de  pânză, servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu copertine 
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne pentru scaune ca
piese  de  mobilier,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu perne  antirostogolire 
pentru  bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu perne pentru alăptat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perne pentru scaune, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în legătură  cu  perne  pentru 
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  șezlonguri,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în  legătură  cu  leagăne,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
leagănepentru bebeluși, servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură  cu perii  de spălat, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în  legătură 
cu perii pentru sticle,   servicii  de  vânzare cu
amănuntul    în   legătură    cu    bavete    din 
material textil  pentru  persoane  adulte  care 
servesc  masa,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  bavete  din material 
plastic  pentru  sugari,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul în legătură cu bavete, cu excepția 
celor din  hârtie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  bavete  din  hârtie 
pentru  bebeluși,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu bavete cumâneci, din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul  în
legătură  cu  bavete  din  pânză,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu bavete 
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  borcane  din  sticlă  pentru 
păstrarea  alimentelor,  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul  în  legătură  cu  boluri  de  sticlă, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
boluri  din  plastic  (vase), servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
tacâmuri speciale pentru bebeluși, servicii   de
vânzare cu amănuntul în legătură cu farfurii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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farfurii  din  hârtie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  farfurii  din  plastic, 
servicii de vânzarecu amănuntul în legătură cu 
căni  de  tranziție  pentru  bebeluși și  copii, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu căni  speciale cu muștiuc pentru hrănirea 
copiilor, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  scaune  rabatabile,  Servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu
scăunele-leagăn,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  scaune  înalte 
(mobilier), servicii  de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  scaune  pentru  bebeluși,  servicii
de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
aparate de încălzit  lapte, servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  aparate 
electrice    de  încălzit  mâncare,  servicii  de
vânzare     cu     amănuntul   în  legătură   cu
mixere  (aparate  pentru  bucătărie), servicii de
vânzare   cu    amănuntul  în  legătură    cu
sterilizatoare  portabile  cu  abur,  servicii  de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
sterilizatoare  de  uz  casnic, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
sterilizatoare  pentru  biberoane,  servicii   de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
sterilizatoare  cu  abur, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură   cu   aparate   electrice
de gătit, servicii de  vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de gătit cu aburi, neelectrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu aparate  electrice de gătit  cu aburi,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
aparate  de  gătit  cu  abur,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  în legătură cu biberoane  pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  biberoane  pentru  sugari,  servicii 
de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  perii 
pentru  biberoane, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cubiberoane, servicii de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu suzete 
și tetine pentru bebeluși,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cuaparate 
pentru   aerosoli   de   uz   medical,   servicii   de
vânzare cu amănuntul  online în legătură cu 
figurine acționate  electric cu lumini și sunete, 
servicii   de   vânzare   cu   amănuntul  online în

legătură  cu  jucării  flexibile  care produc  sunete 
prin strângere, servicii de vânzare cu amănuntul 
online în legătură cu lumini de veghe(altele 
decât    lumânări),   servicii   de    vânzare    cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  jucării  de 
prindere  pentru  pătuțuri  de  sugari,  servicii 
de vânzare  cu   amănuntul  online  în legătură 
cu jucării  mobile  de  agățat  pentru  pătuț 
(jucării),   servicii  de  vânzare  cu  amănuntul
online  în  legătură  cu  fotolii,  servicii   de 
vânzare  cu  amănuntul  online în legătură cu 
dulapuri (mobilier),  servicii  de  vânzare  cu  
amănuntul  online  în  legătură  cu comode  
(mobilier), servicii  de  vânzare   cu   amănuntul 
online  în  legătură  cu  perne  pentru 
poziționarea  capului  la bebeluși,  servicii  de
 vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
perne  pentru  sprijinirea  capului bebelușilor,  
servicii  de  vânzare   cu  amănuntul   online  în 
legătură  cu decorațiuni de perete, servicii  de  
vânzare  cu amănuntul  online în legătură cu
mese  pentru  schimbarea  scutecelor,  servicii  
de  vânzare cu  amănuntul  online  în  legătură
cu genți  pentru  schimbat scutece  (înfășat),  
servicii  de  vânzare cu amănuntul   online   în
legătură   cu   sutiene   și   brasiere,  servicii  de
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu
burtiere (lenjerie  de  corp), servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  burtiere 
pentru  femei  însărcinate  (articole  de  
îmbrăcăminte), servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în   legătură  cu  lenjerie 
pentru  gravide,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu bustiere,  
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  dispozitive  pentru  fixarea bagajelor  
din vehicule,  servicii  de  vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu corniere  de  protecție 
adaptate pentru cărucioare, servicii de  vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  huse de
protecție  ajustate  pentru  scaune de  vehicule,
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online în  
legătură  cu  organizatoare   pentru  scaune  de
mașină,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  organizatoare pentru 
mașină,   servicii    de    vânzare  cu  amănuntul
online  în legătură  cu  umbrele  și  parasolare, 
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de erupția dentară, servicii de vânzare   cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  coliere 
pentru  dentiție  pentru  ameliorarea  durerilor 
cauzate de erupția dinților,  servicii de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cu zornăitoare 
pentru  bebeluși  care  conțin  inele  de dentiție, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură cu jucării care zornăie cu inele pentru 
dentiție încorporate,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în leg ătură cu jucării, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
jucării-balansoar,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură cu  jucării 
modulare,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online în legătură cu păpuși (jucării), servicii 
de vânzare  cu amănuntul online în legătură
cu jucarii  inteligente, servicii  de vânzare cu 
amănuntul  online  în legătură  cu  jucării 
gonflabile,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu jucării muzicale, servicii
de vânzare  cu amănuntul online în legătură 
cu jucării  zornăitoare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul onlineîn legătură  cu jucării de  pluș,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  corturi  de  jucărie, servicii  de 
vânzare cu amănuntul online înlegătură cu saci
de  dormit  (lenjerii), servicii de vânzare  cu
amănuntul  online în legătură cu huse (lenjerii) 
și  pături  pentru  pat,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu saltele pentru 
copii,  utilizate  pentru  dormit,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
saltele  de  dormit,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul online în legătură cu saltele de 
pat, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în legătură cu saltele, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură cu  saltele  de 
joacă pentru bebeluși,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu 
premergătoare pentru  bebeluși,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
umidificatoare (pentru uz domestic),servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
capace pentru vase de toaletă, servicii de 
vânzare   cu  amănuntul  online  în legătură cu
 

servicii   de   vânzare   cu  amănuntul  online  în
legătură cu  oglinzi  pentru  vehicule,   servicii  de
vânzare  cu  amănuntul   online în  legătură   cu
perne  pentru  scaune  de  automobil,  servicii  de
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
hamuri de siguranță pentru copii, pentru mașină,
servicii  de  vânzare cu amănuntul  online în 
legătură cu    dispozitive   de   transport cu roți,
pentru  bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în legătură cu dispozitive 
electronice  de  supraveghere pentru bebeluși, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu dispozitive  de  reținere  pentru 
vehicule  folosite  pentru  scaunele  auto  tip 
scoică  pentru  bebeluși,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu huse  pentru 
scaune,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în  legătură  cu  genți  adaptate  pentru 
cărucioare de  copii,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu capote și huse 
pentru cărucioare de  copii, servicii  de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cu pompe 
de sân pentru mamele care alăptează,servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură 
cu  pompe  de sân,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  perne 
decorative,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  jucării  de  pluș  cu păturică 
de  consolare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în legătură cu lenjerie de 
pat  și  pături,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu pături 
pentru picnic, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  pături  de  înfășat,  servicii 
de vânzare cu amănuntul  online în legătură cu 
pături pentru bebeluși, servicii de vânzare cu 
amănuntul online înlegătură cu pături pentru
pătuțuri,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  pături  tip  pled,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
prosoape  (textile)  pentru copii  mici,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  online în  legătură cu 
prosoape  de  baie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu inele  de 
dentiție pentru ameliorarea durerilor provocate 
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dispozitive pentru ascultarea și  supravegherea 
bebelușilor,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  aparate  interfon,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
colaci  pentru  scăldat  și  înot,  servicii de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
colaci  de înot  pentru  agrement,  servicii  de 
vânzare cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
foarfeci  (forfecuțe)  de  unghii,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
produse și articole pentru igienă, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
articole  pentru  curățarea  dentară,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
unghiere,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură cu jucării de baie, servicii
de  vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu    instrumente    pentru  măsurarea  greutății,
servicii  de vânzare  cu  amănuntul   online  în
legătură cu  cântare  pentru bebeluși,  servicii 
de vânzare cu amănuntul onlineîn legătură cu 
instrumente  pentru  măsurarea  temperaturii, 
servicii de vânzare cu amănuntul   online  în
legătură  cu  termometre  de  uz  casnic,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul online în legătură 
cu covorașe de baie,servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  suporturi 
pentru căzi de baie portabile pentrubebeluși, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu căzi  de baie  pentru  bebeluși, 
servicii de vânzare cu amănuntul online în 
legătură cu copertine, servicii de vânzare cu 
amănuntul online în legăturăcu copertine de 
pânză,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online în legătură cu copertine din materiale 
textile, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în  legătură cu perne  pentru scaune ca 
piese  de  mobilier,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  perne 
antirostogolire   pentru  bebeluși, servicii   de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
perne pentru alăptat,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  online în legătură cu perne  pentru
scaune,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  perne  pentru bebeluși, 
servicii  de  vânzare   cu   amănuntul   online    în 

legătură  cu  șezlonguri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntulonline în legătură cu leagăne, servicii 
de vânzare cu amănuntul  online în legătură 
cu  leagăne pentru bebeluși,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul  online  în  legătură  cu perii  de 
spălat, servicii de vânzare cuamănuntul online 
în legătură cu perii pentru sticle, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  online în legătură 
cu  bavete  din  material  textil  pentru  persoane 
adulte care servesc masa, servicii de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cu bavete din 
material  plastic  pentru sugari,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
bavete, cu excepția celor din hârtie,   servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bavete din hârtie pentru bebeluși, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
bavete  cu  mâneci, din  hârtie,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  online în legătură cu 
bavete  din  pânză,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  bavete  din
hârtie,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu borcane  din  sticlă 
pentru  păstrarea  alimentelor,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
boluride sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  boluri  din  plastic 
(vase),  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  tacâmuri  speciale 
pentru bebeluși, servicii de vânzare   cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  farfurii, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  farfurii  din  hârtie, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
farfurii  din  plastic, servicii  de   vânzare   cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  căni  de 
tranziție  pentru  bebeluși  și  copii,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
căni  speciale  cu  muștiuc  pentru  hrănirea 
copiilor,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în  legătură  cu  scaune  rabatabile, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  scăunele-leagăn, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură   cu
scaune înalte (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune pentru
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───────

(210) M 2018 04914 (111)184504
(151) 26/07/2018
(732) CAFECLIENT SRL, STR.

ANTIAERIANĂ NR. 6, BL. A53,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

cafeclient

(531) Clasificare Viena: 11.03.04; 27.03.15;
27.05.01; 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 de
uz sanitar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul 
online în legătură cu aparate de încălzit  lapte, 
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  aparate  electrice de  încălzit 
mâncare,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online în  legătură cu mixere (aparate pentru 
bucătărie),  servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sterilizatoare portabile cu
abur, servicii de vânzare cu amănuntul online
în  legătură  cu  sterilizatoare  de  uzcasnic, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  sterilizatoare   pentru  biberoane,
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură custerilizatoare cu abur, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
aparate  electrice  de  gătit,  servicii de  vânzare 
cu amănuntul online în legătură cuaparate de 
gătit  cu aburi,  neelectrice, servicii  de vânzare 
cu amănuntul  online  în  legătură  cu  aparate 
electrice  de gătit cu aburi, servicii de vânzare cu
amănuntul online înlegătură cu aparate de gătit
cu  abur,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  biberoane pentru 
bebeluși,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online în  legătură cu biberoane pentru sugari, 
servicii   de   vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu perii pentru biberoane, servicii de 
vânzare cu amănuntulonline în legătură cu 
biberoane,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu suzete și tetinepentru 
bebeluși.

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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IALOMIŢEI NR. 5, BL. D21,
SC. A, ET. 4, AP. 9, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Beauty Miles

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 04941 (111)184221
(151) 27/07/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DISC GOLF PARK
TRANSYLVANIA

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04942 (111)184220
(151) 27/07/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DISC GOLF PARK ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04933 (111)184314
(151) 06/08/2018
(732) LUCIAN MIESS, STR. VALEA (591) Culori revendicate: alb, bleumarin, roşu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: alb, bleumarin, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 04958 (111)184322
(151) 27/07/2018
(732) LARA SI PARTENERII SRL,

STR. AUREL PERSU NR. 119D,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041719, ROMANIA

(540)

W LOOP WOOL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12; 26.02.05; 26.11.13

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 05020 (111)184176
(151) 31/07/2018
(732) SC SAGA SOFTWARE SRL, STR.

ICOANEI NR. 50A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SAGA

(531) Clasificare Viena: 26.11.09; 26.11.10;
26.11.25; 29.01.04

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

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 2018 05052 (111)184462
(151) 01/08/2018
(732) SC TGI TERM SRL, STR.

VATRA NR. 45A, JUDEŢUL IAŞI,
PASCANI , IAȘI, ROMANIA

(540)

TGI TERM Calitatea
face diferenta

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
307)

(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05131 (111)184448
(151) 06/08/2018
(732) SC CHEZ ODETTE CUISINE SRL,

STR. CHRISTIAN TELL NR. 5, BL.
5, AP. 6, JUD. GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

BERRYNADA

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

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

───────

(210) M 2018 05192 (111)184173
(151) 08/08/2018
(732) SC INDIPENDENCE TEXTILE SRL,

STR. MIRCEA VODĂ NR. 12, AP. 2,
CAM. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Sartoria Ilda Stefani 1982

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
04.03.20; 27.07.11

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

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

───────

(210) M 2018 05206 (111)184319
(151) 08/08/2018
(732) PANDERA ONLINE SRL, STR.

HAGIGADAR NR. 40, JUD.
SUCEAVA, SAT BULAI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

PANDERA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, machiaj multifuncţional, pudră de
machiaj, machiaj de scenă, pudre pentru
machiaj, machiaj pentru faţă, machiaj pentru
ochi, pudriere cu machiaj, machiaj pentru piele,
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seturi de machiaj, creioane de machiaj, produse
pentru machiaj, pudră pentru machiaj, fond de
ten (machiaj), spray pentru fixarea machiajului,
farduri pentru truse de machiaj, produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, loţiuni
cosmetice pentru îndepartarea machiajului,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), baze pentru machiaj sub
formă de paste, produse de machiaj pentru faţă
şi corp, preparate de machiaj pentru faţă şi
corp, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului) sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ştergerea timpurie a
acestora), farduri, farduri cosmetice, farduri
pentru pleoape, farduri de obraz, farduri pentru
ochi, farduri de sprâncene, farduri cosmetice
pentru ochi, farduri cosmetice pentru pleoape,
farduri pentru obraz şi buze, palete cu farduri
de ochi, produse cosmetice sub formă de
farduri de pleoape, farduri de pleoape sub
formă de creioane şi pudră, primer pentru
unghii (cosmetice), fond de ten, fonduri de
ten, fond de ten iluminator pentru piele, fond
de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de ten sub
formă de cremă, creme BB de înfrumuseţare,
corector facial, pudră exfoliantă, pudră de
toaletă, pudră pentru faţă, pudră pentru bebeluşi,
pudră de corp, pudră pentru sprâncene, pudră
de păr, pudră de mâini, pudră de talc, pudră
pentru corp (nemedicinală), pudră pentru faţă
(nemedicinală), pudră liberă pentru faţă, pudră
pentru picioare (nemedicinală), pudră de talc
parfumată, pudră pentru baie (nemedicinală),
pudră pentru curăţarea dinţilor, pudră de spălat
părul, pudră cremoasă pentru faţă, pudră de
talc pentru toaletă, pudră de talc pentru corp,
pudră solidă pentru pudriere (cosmetice), pudră
pentru faţă sub formă de hârtie acoperită
cu pudră, foiţe de pudră pentru faţă, pudră
parfumată (de uz cosmetic), produse cosmetice
sub formă de pudră, pudră de talc pentru
bebeluşi (nemedicinală), pudră pentru degresare
de uz general, pudră albă de faţă de uz cosmetic,
pudră pentru măşti de corp (de uz cosmetic),
fard de obraz, fard de obraz lichid, fard cremos
de obraz, produse cosmetice sub formă de fard
de obraz, lapte demachiant, demachiante pentru
ochi, produse demachiante pentru ochi, dischete
demachiante din vată, rujuri, rujuri cremoase,
ruj de buze, etuiuri pentru ruj, ruj cu protecţie
solară (cosmetice), creioane de contur pentru
buze, creioane de conturare a buzelor, luciu
de buze, palete de luciu de buze, balsamuri
de buze, balsam de buze (nemedicamentos),
balsamuri de buze cu procţie solară (cosmetice),
fard de pleoape, sclipici pentru unghii, sclipici

pentru corp, sclipici pentru faţă, sclipici folosit în
scopuri cosmetice, sclipici pentru faţă şi corp,
sclipici sub formă de spray pentru uz cosmetic,
mascara pentru gene lungi, rimel, rimeluri,
rimel pentru păr, rimel pentru sprâncene, gene
false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, adeziv pentru
extensii de păr, unghii false, unghii false de
uz cosmetic, unghii false din metale preţioase,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, unghii false
pentru degetele de la picioare, ojă de unghii,
lac de unghii, lac de bază pentru unghii, strat
superior pentru lac de unghii, lac de unghii de
uz cosmetic, creioane corectoare pentru lacul de
unghii, dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), preparate
cosmetice, preparate cosmetice nemedicinale,
măşti cosmetice, coloranţi cosmetici, produse
cosmetice, spume (cosmetice), preparate
cosmetice funcţionale şi preparate cosmetice,
uleiuri minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice hidratante,
preparate autobronzante (cosmetice), cosmetice
pentru bronzare, loţiuni solare (cosmetice),
creme autobronzante (cosmetice), loţiuni
autobronzante (cosmetice), trusă pentru
cosmetice, produse cosmetice pentru copii,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),
creme fluide (cosmetice), produse cosmetice
pentru unghii, produse cosmetice pentru
buze, eye-liner (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), loţiuni tonice (cosmetice), produse
cosmetice pentru gene, produse cosmetice
pentru piele, creme de noapte (cosmetice),
măşti de piele (cosmetice), henna pentru
scopuri cosmetice, bază pentru unghii
(cosmetice), pudre cosmetice pentru faţă,
rezerve pentru pudriere (cosmetice), întăritor
pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), preparate cosmetice
pentru slăbire, pudre compacte (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru duş, loţiuni
cosmetice pentru faţă, concentrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, produse pentru bronzare
(cosmetice), preparate cosmetice pentru baie,
produse cosmetice pentru păr, preparate
cosmetice pentru bronzat, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), creioane cosmetice pentru obraji,
produse cosmetice care conţin panthenol,
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produse cosmetice care conţin cheratină, geluri
cosmetice pentru ochi, preparate cosmetice
pentru întărire, produse cosmetice pentru duş,
creme şi loţiuni cosmetice, loţiuni cosmetice de
păr, creme cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, loţiuni pentru bronzat
(cosmetice), loţiuni cosmetice pentru bronzare,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, produse
cosmetice pentru uz personal, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, produse de
protecţie solară (cosmetice), preparate pentru
protecţia solară (cosmetice), creme de protecţie
solară (cosmetice), şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea
feţei, creme pentru corp (produse cosmetice),
loţiuni tonice pentru faţă (cosmetice), uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), creme
pentru faţă (produse cosmetice), uleiuri de
protecţie solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru descurcarea părului, loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), loţiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), vopsele de corp (produse
cosmetice), uleiuri pentru protecţie solară
(cosmetice), şervetele cosmetice umezite
în prealabil, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), culoare pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice care conţin
acid hialuronic, creme cosmetice pentru piele
uscată, produse cosmetice colorate pentru copii,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru fermitatea sânilor, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, preparate
cosmetice cu protecţie solară, preparate
cosmetice de îngrijire a frumuseţii, loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de lapte, produse
de curăţare pentru perii cosmetice, măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de protecţie a buzelor, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice, creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
produse cosmetice de aplicare pe buze,
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice sub formă de geluri, uleiuri
după expunerea la soare (cosmetice), produse

cosmetice sub formă de creme, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
preparate cosmetice de exfoliere pentru faţă,
geluri pentru corp şi faţă (cosmetice), creme
cosmetice pentru faţă şi corp, produse cosmetice
pentru ameliorarea calităţii pielii, preparate
cosmetice pentru inhibarea creşterii părului,
şerveţele pentu faţă îmbibate cu produse
cosmetice, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), cosmetice pentru vânzare sub
formă de kit, preparate cosmetice pentru baie
şi pentru duş, seturi de produse cosmetice
pentru igienă bucală, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, preparate
cosmetice pentru păr şi pielea capului, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical), măşti
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, preparate cosmetice
pentru pielea uscată, pentru femei gravide,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii şi
a dinţilor, spray-uri cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cu aplicare locală, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
geluri pentru folosire dupa expunerea la
soare (produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii dupa expunerea la razele
solare, produse cosmetice pentru protejarea
pielii împotriva arsurilor provocate de soare,
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe faţă, fard pentru efect de
pleoapă dublă, cretă de fardat (produs cosmetic).
11. Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze solare ultraviolete
pentru scopuri cosmetice.
21. Bureţei pentru machiaj, bureţi de fată pentru
aplicarea machiajului, aplicatoare pentru farduri
de ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare pudră, pudră cosmetică compactă,
pămătufuri pentru pudrat, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, perii pentru rimel,
tăviţe destinate utilizării la lăcuirea unghiilor,
pensule pentru buze, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru contur de ochi, aplicatoare
cosmetice, bureţi cosmetici, spatule cosmetice,
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, distribuitoare pentru cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, ustensile cosmetice şi de toaletă şi
articole de baie, aplicatoare de fard.
26. Extensii de păr.

───────
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(210) M 2018 05473 (111)184198
(151) 23/08/2018
(732) SC OMNIA SRL, STR. CĂPITAN

CORLĂŢESCU NR. 32, JUDEŢUL
TELEORMAN, ROŞIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

FABRICA DE MAGIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.11

(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.
24. Textile si înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, 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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 05476 (111)184197
(151) 23/08/2018
(732) SC OMNIA SRL, STR. CĂPITAN

CORLĂŢESCU NR. 32, JUDEŢUL
TELEORMAN, ROŞIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

FABRICA DE MAGIE
Tu, cu altă pălărie.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.11

(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.
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 şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor

(591) Culori revendicate: roz (HEX #ff2666),
albastru (HEX #3e30c9)

(591) Culori revendicate: roz (HEX#FF2666),
albastru (HEX#3e30c9)
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existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 05536 (111)184111
(151) 28/08/2018
(732) SC DENTALIS SRL, STR.

ALEXANDRU VODA IPSILANTI NR.
39, ET. 1, AP. 2, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

DENTALIS CLINICĂ DENTARĂ
& MAXILO-FACIALĂ

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1004114/18.02.2019, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii
CLINICĂ DENTARĂ & MAXILO-FACIALĂ

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.02;
02.03.16; 02.09.01; 27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii de ortodonție, servicii de tratamente
medicale, consiliere farmaceutică.

───────

(210) M 2018 05715 (111)184177
(151) 03/09/2018
(732) ITAL FOOD EAD, 10 TRAKIYSKA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, ROMANIA

(540)

WUNDERKIND

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

29. Fructe şi legume conservate, uscate, fierte,
prăjite, jeleuri, gemuri, compoturi, lapte şi
produse lactate, chipsuri din cartofi, chipsuri din
legume, chipsuri din fructe, curmale, stafide, nuci
preparate.
30. Cafea, ceai, cacao, cafea artificială, produse
de patiserie şi cofetărie, făină şi preparate
din cereale, pâine, îngheţată, pesmeţi, bucăţi
mici de pâine coapte cu mirodenii, crutoane,
biscuiţi, produse sărate pe bază de grâu şi
produse pe bază de porumb, sticksuri, biscuiţi
cu ciocolată, bomboane, napolitane, napolitane
cu ciocolată, napolitane umplute, napolitane
învelite în ciocolată, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), prăjituri, produse de patiserie, băuturi
pe bază de cacao cu lapte, rulouri de pâine,
fulgi de porumb, musli, ovăz, paste (tăiţei), fidea
(tăiţei), marţipan, băuturi pe bază de ciocolată,
clătite, produse proaspete de patiserie cu carne,
legume, fructe, plăcinte, pizza, praline, cremă de
ou, floricele de porumb, sandwich-uri, fondante
(produse de cofetărie), ciocolată, deserturi de
ciocolată, bomboane de ciocolată, gumă de
mestecat nu în scopuri medicale, halva.

───────

STR. SHUMEN, BG-9700,
BULGARIA
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(210) M 2018 05737 (111)184358
(151) 03/09/2018
(732) SC CYBOURN SA, STR. ITALIANĂ

NR. 24, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CYBOURN

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.15.01;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

clase:
42. Consultanță în domeniul tehnologiei
informației (IT), servicii de consiliere și asigurare
de informații în materie de tehnologie a
informației (IT).

───────

(210) M 2018 05968 (111)184192
(151) 13/09/2018
(732) MIRCEA RADU TEREK , STR.

ION MORŢUN NR. 8-12, SC.1,
PARTER, AP.6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TAIJIDAO the
power of balance

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06072 (111)184320
(151) 17/09/2018
(732) NICOLAE CRACIUN, STR.

ZAMBILELOR NR. 6, SC.C, ET. 3,
JUDEȚUL CLUJ, TURDA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

CIMBRU MEAT FLAME

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

637

(210) M 2018 06215 (111)184327
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRUTTI fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13

clase:
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).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06217 (111)184328
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Legendary BÜRGER
Premium Pils

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 25.01.19

clase:
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).
35. Publicitate.

───────

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 06227 (111)184329
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Originally Fruttia

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.07; 29.01.14

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

29. Fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi.

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

32. Bere cu aromă de fructe, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri pe bază de
fructe.
33. Băuturi alcoolice pe bază de fructe (cu
excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06230 (111)184326
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KADET BLUE

(531) Clasificare Viena: 20.07.01; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, 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 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.

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).
35. Publicitate.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, gri, alb
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(210) M 2018 06349 (111)184458
(151) 26/09/2018
(732) FUNDAȚIA ANA ASLAN

INTERNATIONAL, P-ȚA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 1, BL. 1,
SC. I, ET. 4, AP. 17, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050064, ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040129, ROMANIA

(540)

STRESS CONGRESS

(531) Clasificare Viena: 01.13.10; 01.13.15;
02.09.25; 27.05.11; 29.01.12

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetarie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile stiinței și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2018 06492 (111)184183
(151) 04/10/2018
(732) ANA VIORICA MATEI, STR.

SPERANŢEI NR. 23, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)

iki land

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
02.05.01; 02.05.22; 02.05.23; 09.01.10

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 06530 (111)184261
(151) 03/10/2018
(732) FUNDAȚIA DACICA, STR.

PRINCIPALĂ NR. 40, JUD.
HUNEDOARA, ALUN-BOȘOROD,
337096, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

D DACICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 27.03.01; 26.11.07; 04.05.15;
04.05.21; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24

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

41. Editare de publicații.
42. Cercetare arheologică.
43. Servicii de cazare hotelieră.

───────

(210) M 2018 07062 (111)184360
(151) 23/10/2018
(732) COMPLET AGRIA SERV SRL,

COMUNA SĂCĂLAZ NR. 492/A,
JUDEȚUL TIMIȘ, SAT SĂCĂLAZ,
307370, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

COMPLET AGRIA SERV

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
05.03.11; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25

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

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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalare și depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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BARCANESTI NR. 178, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT TATARANI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

F Feruccio

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.13;
24.09.25; 25.01.05; 25.01.25; 27.05.02;
27.05.21; 27.05.25

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 07238 (111)184402
(151) 30/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA, BD.
PRECIZIEI NR. 24, CLĂDIREA
C1 - PAVILION ADMINISTRATIV,
ET. 1, BIROUL NR. 8, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YUNITY EXPO &
CONVENTION CENTER

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum și
servicii de cercetare şi de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, dezvoltarea hardware şi software de
calculator.
43. Servicii de alimentație 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 siguranță pentru
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 07066 (111)184533
(151) 23/10/2018
(732) FERUCCIO COM SRL, COMUNA
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(210) M 2018 07301 (111)184508
(151) 31/10/2018
(732) SC ILPAN JR SRL , CALEA

(540)

OKAOKO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 07438 (111)184530
(151) 06/11/2018
(732) SC MXM LOGISTICS SRL , STR.

(540)

PROCRAFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.18; 27.05.24

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.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07703 (111)184374
(151) 15/11/2018
(732) DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RR ROD ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 09.01.09; 25.01.10;
25.01.19; 26.11.14; 27.05.12; 27.05.14;
29.01.15

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri și
produse pe bază de vin.

───────

SEVERINULUI NR. 24, BL. 403A,
AP. 3, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, 200123, DOLJ,
ROMANIA

MITROPOLIEI NR. 1, BL. B1, SC.
B, AP. 18, SUCEAVA, SUCEAVA, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, bej, negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

643

(210) M 2018 07731 (111)184196
(151) 16/11/2018
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

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.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

PROFIT.ro THE
HOME OF BUSINESS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.17;
29.01.12; 26.03.01

───────

(210) M 2018 07755 (111)184536
(151) 19/11/2018
(732) DANIEL CILĂ, STR. GLADITEI NR.

42, BL. T7, ET. 9, AP. 902, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INA cofetărie & patiserie
(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 26.04.18;

27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

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

clase:
35. Furnizare de spatiu publicitar in publicatii
periodice, ziare si reviste, Servicii publicitare
privind ziarele, Publicitate in reviste, brosuri
si ziare, Publicitate televizata, Publicitate radio
si de televiziune, Productie de publicitate
televizata si radiofonica, Publicitate si reclama
prin intermediul televiziunii, radioului, Servicii de
publicitate prin intermediul textelor afisate pe
ecrane de televiziune, Productie si distributie de
reclame la radio si la televiziune, Servicii de
publicitate furnizate de o agentie de publicitate
la radio si la televizor, Publicitate radiofonica,
Productie de reclame radio, Productie de
clipuri publicitare pentru radio si televiziune,
Calcularea cotei de audienta pentru emisiuni
de radio si televiziune, Servicii de publicitate
in presa, Inchiriere spatiu publicitar, inchirierea
minutelor publicitare si a presei, Productia de
material publicitar vizual, Servicii de agentie
de publicitate, Consultanta privind publicitatea
in presa, Pregatirea de prezentari audiovizuale
pentru publicitate, Servicii de redactie in scopuri
publicitare, Productie de inregistrari audio in
scopuri publicitare, Pregatire si prezentare
de reclame audiovizuale in scopuri publicitare,

Servicii  de  intermediere  privind  inchirierea  
de timp  si  spatiu  publicitar,  Publicitatea  in  
presa  de  interes  general  si  in  presa  de 
specialitate, Publicitatea  prin  intermediul 
mediilor electronice si indeosebi prin Internet,
Servicii  de  relatii media,  respectiv  servicii  de 
pregatire  si  realizare de  planuri  si  concepte 
media pentru publicitate, Servicii  de publicitate 
si  de  marketinng  furnizate prin  intermediul 
unui  ziar,  a  radioului  si  a televiziunii, 
Abonamente la ziare electronice, Organizare 
pentru dispunere de spatiu publicitar  in ziare, 
Publicitate  in  ziare  online,  Servicii de 
abonamente    la   publicatii,   Procesarea  de
cuvinte, de  informatii,  de  date,  compilare   si
sistematizare  de  informatii  intr-o  baza  de 
date computerizata, Sondaje de opinie,

(591) Culori revendicate: magenta (Pantone
214C), maro (Pantone 483C), bej
(Pantone 7506C)
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07841 (111)184460
(151) 21/11/2018
(732) METEOR PRESS SRL, STR.

BAHLUIULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011281, ROMANIA

(540)

O CARTE PENTRU FIECARE

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 08143 (111)184453
(151) 04/12/2018
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021742, ROMANIA

(540)

Blumi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 08426 (111)184531
(151) 12/12/2018
(732) Bonaciu Claudiu Gabriel

(540)

Aventura Trekking
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe (transport).

───────

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

Intreprindere Individuala,
STRADA PRINCIPALA, NUMAR
10A, JUDET BIHOR, AUSEU,
CAUCIU VECHI, 417026, BIHOR,
ROMANIA
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(540)

ARMANDA

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

35. Servicii de comerţ cu pesticide (ierbicide,
insecticide şi fungicide).

───────

(210) M 2019 00778 (111)184107
(151) 06/02/2019
(732) Hajdú Gabona Zrt., STR.

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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).
35. Servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata a produselor 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), servicii de import şi
export a produselor menţionate.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2019 03133 (111)184313
(151) 19/04/2019
(732) CATERING&EVENTS LOGISTICS

S.R.L., SOSEAUA OLTENITEI NR.
15-15A, CAMERA 1, ETAJ 2, AP.16,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

URIFAST
(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;

29.01.12

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,

(210) M 2018 08552 (111)184464
(151) 18/12/2018
(732) BIOCHEM SRL, STRADA

B-DUL MAMAIA, NUMAR
158, CAM.1-2 ET.6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900534, CONSTANȚA, ROMANIA

SZÉCHENYI U., NR. 13,
DEBRECEN, H-4025, UNGARIA

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

(591) Culori revendicate: verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, fungicide, ierbicide.
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.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2019 06835 (111)184199
(151) 24/09/2019
(732) SC LAC DE VERDE GOLF SRL,

STR. CARIEREI NR. 44, JUDEŢUL
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

LAC DE VERDE
(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;

01.07.01; 01.07.22; 01.15.11; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

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

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.

───────

(210) M 2020 00922 (111)171902
(151) 31/03/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

ROTILĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie, înghețată, drojdie, sare,
muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────
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(210) M 2020 01533 (111)184181
(151) 27/02/2020
(732) DH BUILDINGS SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 12,
CAMERA 3, AP. 11, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BERE CZELL

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

32. Bere.
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)

───────

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR. 27, ETAJ
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WB

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.13

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

43. Servicii de bar, servicii oferite de snack-bar-
uri.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, 
gri,alb

41. Furnizarea instalaţiilor de casino (jocuri
de noroc), servicii de club (amuzament sau
educaţie), jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
jocuri de loterii, servicii de cluburi de noapte,
operarea de loterii.

(210) M 2020 02672 (111)184274
(151) 27/04/2020
(732) CHOUCHOU IMOBIL S.R.L, 

B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 
5-7,CORP B, HERMES BUSINESS
CAMPUS 1, CAMERA 1, ET.
8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 04444 (111)184442
(151) 30/06/2020
(732) IULIAN TIRNACOP, COMUNA

BUJORENI NR. 132/8, JUDEȚUL
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

HARD SPINNING

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, jucării, jocuri și articole de
joacă, plute de pescuit, gute de pescuit, lansete
de pescuit, genți de pescuit, nade pentru pescuit,
strune pentru pescuit, momeală pentru pescuit,
mincioguri de pescuit, plute pentru pescuit,
cârlige de pescuit, echipament de pescuit,
articole de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, accesorii de pescuit,
harpoane pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
articole și echipamente pentru vânătoare și
pescuit, aparate indicatoare acustice folosite
pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, plase pentru pescuitul
cu undița, greutăți din wolfram pentru pescuit,
cutii de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță pentru
pescuitul de pe mal, indicatoare de mușcătura
peștelui pentru pescuit la copcă, momeală
artificială de aruncat în apă pentru pescuit,
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
săculeți cu momeală pentru catapulte de pescuit,
articole de scoatere a peștelui din cârlige de

undiță (accesorii de pescuit), indicatoare de
presiune electronice folosite la pescuitul cu
undiță.
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,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora).
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, educaţie, furnizarea de
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, publicare multimedia, furnizare de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie, , niciunul
dintre aceste servicii nefiind în legătură cu
ciclismul şi ciclismul de interior.

───────

(210) M 2020 04547 (111)184449
(151) 02/07/2020
(732) VIVRE DECO SA, BD. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 22, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

VIVRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.05
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clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cercetare
și informații în afaceri, servicii de cercetare
și informații în domeniul afacerilor, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea

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

şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de  salubritate,
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  și  cu 
ridicata  în  legătură  cu vehicule  și mijloace de
transport,  bijuterii,  casete   pentru bijuterii  și 
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și 
brelocuri  pentru  acestea, pietre  prețioase, 
perle  și  metale  prețioase  și imitații  ale 
acestora,  ceasuri,  instrumente  pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, piele și imitație de piele, blănuri
și piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

650

învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de Crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.

───────

(210) M 2020 06565 (111)184136
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ale Hop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
02.09.04; 02.09.08

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri și uleiuri esenţiale,
preparate de albire și alte substanţe de spălare,
odorizante, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, săruri de albire, sodă de
albire, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, şervetele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, şervetele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
şervetele umede pentru uz igienic și cosmetic,
calupuri de săpun, preparate cosmetice pentru
băi, preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, bețișoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, deodorant de uz
uman sau veterinar, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate de duș pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, degresanți, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, balsam pentru ţesături,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, ceară pentru
pardoselile din parchet, lichide antiderapante
pentru pardoseli, lustru pentru mobilă și
pardoseli, soluţii de degresare, cremă pentru
pantofi, cremă de ghete, săpun, pudră de talc
pentru toaletă, lichid pentru spălarea parbrizelor,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, lichid de
spălare, bețișoare universale cu vată de uz
personal.

───────

(210) M 2020 07267 (111)184137
(151) 12/10/2020
(732) IONUT STRATULAT, STR TRAIAN

NR. 81, BL. A2, AP.14, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800112, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

BURGER MANIAX

(591) Culori revendicate: roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
08.07.25; 27.05.01; 29.01.14; 08.07.25

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 08632 (111)184318
(151) 27/11/2020
(732) FABRICA DE CABINE FOTO SRL,

BD. NICOLAE TITULESCU NR.
25, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
200188, DOLJ, ROMANIA

(540)

DOZO
(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;

27.05.12; 27.05.17; 03.07.01; 03.07.24;
26.11.03

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

9. Instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
echipament pentru scufundări, magneti.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, asistență în gestiunea afacerilor sau

a funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de analiză industrială, servicii de
control al calității și de autentificare.

───────

(210) M 2020 08650 (111)184362
(151) 27/11/2020
(732) CRISTIAN VIRGIL ZIMA, STR.

BASTILIA NR. 11, AP. 2B. JUD.
TIMIS, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

7th Nature fiecare
zi este o zi bună

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

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

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben, alb,
rosu

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale
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, gheață (apă înghețată).
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.
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(210) M 2020 08739 (111)184332
(151) 03/12/2020
(732) TURNĂTORIE CLOPOTE BLOTOR

S.R.L., SAT MOGOȘEȘT, NR.
455, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA SATULUNG, 437270,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

TURNATORIE
CLOPOTE BLOTOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Statui și obiecte de artă din metale comune,
articole de fierărie, structuri și construcții
metalice transportabile.

───────

(210) M 2020 08898 (111)184526
(151) 09/12/2020
(732) SC NANBAO IMPEX SRL, B-DUL.

CHISINAU NR. 18, BL. M8, SC. 1,
AP. 77, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Twins

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 02.03.01; 02.03.23

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

26. Nasturi, catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), închizători pentru îmbrăcăminte,
insigne ornamentale (nasturi), închizători cu
fermoar/fermoare.

───────

(210) M 2020 08906 (111)184372
(151) 09/12/2020
(732) S.C. ZAMBETE DELICIOASE

S.R.L., ȘOS. PANTELIMON NR.
266, BL. B, SC. A, ET. 11, AP.
87, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Zambete dulci
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(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.04

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

30. Produse de cofetărie nemedicinale, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, jeleuri
de fructe (cofetărie) produse de cofetărie și
înghețate, produse de cofetărie dulci aromate
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie cu gheață, gheață pentru produse
de cofetărie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
trufe cu rom (produse de cofetărie), produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
praline, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, produse de cofetărie pe bază
de arahide, produse de cofetărie pe bază de
migdale, produse de cofetărie cu aromă de lemn
dulce, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, produse de cofetărie pe bază
de produse lactate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în 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 nemedicamentoase pentru
utilizarea în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, tarte, dulciuri, pateuri cu ciocolată,
profiterol, cornuri, sorbeturi (înghețate)/șerbeturi

(înghețate), quiche (tartă), budinci, praline, aluat
de patiserie, produse de patiserie, produse de
cofetărie din fructe, glazură oglindă, macarons,
turtă dulce, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie ), fondante (produse de cofetărie ),
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
torturi/prăjituri, spume pentru desert (produse de
cofetărie), aluat, cremă din ouă și lapte, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
produse de cofetărie, pentru decorarea pomilor
de Crăciun, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, spume de ciocolată, ciocolată, bomboane
de decor pentru torturi, torturi/prăjituri, glazură de
tort (glazurare), cocă de tort/aluat de tort, biscuiți/
fursecuri, produse de cofetărie cu migdale, pastă
de migdale.

───────

(210) M 2020 09071 (111)184138
(151) 13/01/2021
(732) STAR OPTIC SRL, STR. PESTE

IAZ, NR.554, JUDETUL NEAMT,
LOC. TRIFESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

OQO BY STAR OPTIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, turcoaz (RAL
6034)
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(210) M 2021 00370 (111)184400
(151) 20/01/2021
(732) CLAUDIA ALEXANDRA NITA,

STR. PRIMAVERII NR. 18,
JUDETUL TIMIȘ, GHIRODA,
307200, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

iBROWLIFTING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice, produse cosmetice.
41. Cursuri de cosmetică (instruire).

───────

(210) M 2021 00444 (111)184454
(151) 21/01/2021
(732) TERRA LIFE SRL, STR. GEORGE

ENESCU NR.20D, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Nutriento

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
11.01.01

clase:

44. Consultanță profesională în materie de
nutriție, furnizare de informații referitoare la
nutriție, consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, consultanță în nutriție.

───────

(210) M 2021 00630 (111)184139
(151) 28/01/2021
(732) LITTLE CHLOE SRL, ȘOSEAUA

GIURGIULUI, NR. 96-102, BL. H2,
SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

LITTLE CHLOE

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 26.01.01;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
rechizite școlare, penare, cutii din carton pentru
mâncare la pachet.
21. Cutii pentru sandvișuri, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
28. Jucării, păpuși.

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

(591) Culori revendicate: mov, turcoaz, 
roz,galben
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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 articolelor de
papetărie și accesoriilor educative, rechizitelor
școlare, penarelor, cutiilor din carton pentru
mâncare la pachet, cutiilor pentru sandvișuri,
veselei, articolelor de bucătărie și recipientelor,
uniformelor, uniformelor școlare, jucăriilor,
păpușilor 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 2021 00710 (111)184535
(151) 18/02/2021
(732) UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA

S.A., STR. NICOLAE CARAMFIL
NR. 25, PARTER, CAM. EO-09,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNISAFE

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare și
imobiliare.

───────

(210) M 2021 00952 (111)184467
(151) 08/02/2021
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ

(540)

DJIA

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

9. Programe software interactive bazate
pe inteligenţă artificială, software pentru
recunoaştere vocală, software pentru
automatizarea proceselor robotice, software
de analiză a discursului, aplicaţie software
descărcabilă de tip chatbot, aplicaţie software
descărcabilă utilizată pentru purtarea unei
conversaţii online, toate aceste produse fiind
utilizate pentru purtarea unei conversaţii online,
neavând legătură cu informaţii financiare.

───────

(740) Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen - Consiliere în Proprietate
Intelectuală SRL,
STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH TOWER,
ET. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA
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(210) M 2021 01583 (111)184363
(151) 01/03/2021
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE

SRL, STR. IANI BUZOIANI, NR. 14,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011573,
ROMANIA

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

(540)

ORION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți (tipărite), colecție de cărți (tipărite),
reviste (tipărite), almanah (tipărite), materiale
de instruire sau învățământ (tipărite), pliante
(tipărite), broșuri (tipărituri).
35. Servicii de vânzare, publicitate, conducerea
și administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, exclusiv în
legătură cu cărţi, ebook-uri, colecţii de cărţi,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învăţământ, pliante, broşuri, festivaluri literare,
niciunul dintre aceste servicii de divertisment
nefiind oferit, prestat sau exercitat în legătură
cu producţia şi distribuţia de filme şi programare
video, activităţi sportive şi culturale, servicii de
editare, traducere și redactare.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, ebook-uri și cărți pe alt suport decât
hârtia.

───────

(210) M 2021 01963 (111)184141
(151) 11/03/2021
(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 CÂRCEL FORTE Spune
adio cârceilor! AESCULAP

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

clase:
1. 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.
5. Suplimente dietetice si suplimente nutritive
de uz uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, de uz medical, preparate pe bază de
vitamine.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 03004 (111)184140
(151) 13/04/2021
(732) WEST TRADE & MARKETING

SRL, STRADA ARMONIEI 94,
1, JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

Puls

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03072 (111)184534
(151) 14/04/2021
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, DEPOZIT
CC10A, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B, AP
76, BUCURESTI, SECTOR 2, 022511,
ROMANIA

(540)

HERA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

clase:
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, instrumente de lustruire
(unelte manuale), instrumente agricole manual,
răzuitoare, pile abrazive, tacâmuri, cleşti,
pulverizatoare de insecticide (unelte manuale),
desfăcătoare de stridii, maşini de tocat
carne (unelte manuale), foarfeci, tocătoare
de legume, cuţite pentru legume, aparate de
mărunţit legume, feliatoare de legume, foarfece,
argintărie (cuţite, furculiţe şi linguri).
11. Aparate de aer condiţionat, instalaţii de
aer condiţionat, aparate pentru răcirea aerului,
aparate odorizante, instalaţii sanitare, uscătoare
cu aer (uscătoare), instalaţii de filtrare a
aerului, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate şi maşini pentru
purificarea aerului, cuptoare de coacere, fitinguri
pentru baie, instalaţii pentru baie, căzi de baie,
aparate pentru răcirea băuturilor, maşini de
făcut pâine, aparate de prăjit pâine, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, lumini electrice pentru
pom de crăciun, maşini electrice pentru cafea
filtre electrice de cafea prăjitoare de cafea,

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

(591) Culori revendicate: alb, rosu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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friteuze electrice, aparate de deshidratare
pentru alimente organice, difuzoare de lumină,
uscătoare de păr, filtre pentru apa potabilă,
lămpi electrice, hote pentru bucătării, lumini
decorative, ventilatoare electrice pentru uz
personal, robinete pentru conducte, grătare,
şeminee domestice, rezervoare de apă, fântâni
decorative, grătare de cuptor, tăvi (aparatură
de gătit), griluri (aparatură de gătit), plite,
ceainice electrice, maşini electrice pentru cafea,
prăjitoare de cafea, fântâni decorative.
16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic,
broşuri, calendare, articole din carton, tuburi
din carton, plăci de gravură, gravuri, plicuri
(papetărie), grafice imprimate, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări, şerveţele
din hârtie, hârtie igienică, hârtie luminiscentă,
reviste (publicaţie periodică), copii multiplicate
(papetărie), şerveţele de hârtie pentru
demachiere, şerveţele de hârtie pentru masă,
hârtie de ambalat carnete (papetărie), hârtie,
funde de hârtie, agrafe de hârtie, panglici din
hârtie, foi de hârtie (papetărie), hârtie cerată,
publicaţii periodice, naproane din hârtie, cărţi
poştale, poster, tipărituri, publicaţii imprimate,
aşternuturi pentru imprimante, altele decât din
material textil, prospecte, publicaţii tipărite, foi
din celuloză reciclată pentru ambalare, sigilii
din hârtie, papetărie, prosoape din hârtie, hârtie
transparentă (papetărie), hârtie de celuloză,
ambalaje (papetărie), hârtie de ambalat.
20. Mobila și mobilier, oglinzi mobilier, oglinzi
decorative, rame pentru oglinzi, dulapuri cu
oglinzi, elemente de mobilier.
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
şi faianţă neincluse în alte clase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, dozatoare de aerosoli, nu pentru uz
medical, oale sub presiune neelectrice, bazine
(recipiente), coşuri pentru uz casnic, linguri
de amestecat, pentru bucătărie, halbe de
bere, termosuri pentru băuturi, amestecătoare
neelectrice pentru uz casnic, tirbuşoane, sticle,
sticle frigorifice, bazine, boluri din sticlă, cutii
pentru dulciuri, cutii din sticlă, cutii din metal
pentru dozarea de prosoape din hârtie, cutii
de săpun, coşuri de pâine, de uz casnic, cutii
de pâine, tocătoare pentru pâine, busturi din
porţelan, teracotă sau sticlă, untiere, capace
pentru untiere, cutii de bomboane, damigene,
ceramică pentru uz casnic, capace pentru
vase cu brânză, ornamente din porţelan,
beţişoare chinezeşti pentru mâncat, instrumente

de curăţare acţionate manual, amestecătoare
pentru cocktail-uri, filtre non-electrice de cafea,
râşniţe manuale pentru cafea, servicii de
cafea (veselă), ibrice non–electrice de cafea,
recipiente pentru uz casnic sau pentru bucătărie,
forme pentru copt, borcane pentru biscuiţi,
seturi de oale de gătit, oale de gătit, ţepuşe
metalice pentru gătit, ustensile non-electrice
pentru gătit, răcitoare (vase pentru gheaţă),
seturi de ceai, oliviere, oţetare, tăvi pentru
firimituri, cristal (pahare), ceşti, suport pentru
ouă, căni pentru fructe, carafe, pahare de
băut, prese non-electrice de fructe, pentru uz
casnic, tigăi, vase din sticlă, capace din sticlă,
sticle (recipiente), fiole din sticlă (recipiente),
sticlă vopsită, cupe, tigve, tigăi grill (ustensile
casnice), suporturi de grătare, seturi de lichior,
mixere manuale (shaker-e pentru cocktail-uri)
dispozitive non-electrice de amestecat, pentru
uz casnic, căni, sticlă opală, sticlă lăptoasă,
râşniţe manuale de piper, piperniţe, filtre non-
electrice pentru cafea, arzătoare de parfumuri,
odorizante, pulverizatoare de parfum, ulcioare,
porţelanuri, capace pentru oale, oale, boluri de
salată, solniţe, tigăi ceramice, farfurioare, bureţi
abrazivi, perii abrazive, servicii (veselă), shaker-
e, scurgătoare (ustensile casnice), indicatoare
din porţelan sau sticlă, dozatoare de săpun,
suporturi de săpun, supiere, spatule (ustensile
de bucătărie), seturi de condimente, statete din
porţelan, ceramică sau sticlă, farfurii de masă,
căni cu capac, infuzoare de ceai, servicii de ceai
(veselă), site de ceai, ceainice, vaze, vase pentru
legume, vase metalice pentru gheaţă şi băuturi
cu gheaţă, lucrări de artă, din porţelan, teracotă
sau sticlă.
35. Servicii de aprovizionare (achiziţia de
bunuri) şi vânzare pentru terţi, servicii de
administrare comercială, servicii oferite de
un lanţ de magazine, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi, servicii
de desfacere, servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitarede orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
servicii de vânzări pentru terţi, aprovizionare
pentru terţi (servicii de achiziţie pentru terţi),
achiziţie de bunuri şi servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare, furnizarea
de informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială de licenţe
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de servicii şi produse pentru terţi, organizare
de expoziţii, târguri cu scop comercial şi
publicitar, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului lor) permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii, strângerea la
un loc a produselor, în beneficiul terţilor, pe
internet într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, inchiriere
masini si echipamente, achizitie de bunuri si
servicii pentru alte intreprinderi, licente de servicii
si produse pentru terți, toate acestea cu excepţia
celor referitoare la produsele din clasa 3.
39. Servicii de antrepozitare, carausie,
distribuirea de colete, distribuirea de produse,
depozitarea produselor, descărcarea mărfurilor,
livrarea mărfurilor, livrare de mărfuri comandate
prin corespondență, înmagazinare.
40. Prelucrarea materialelor, odorizarea aerului,
împrospătarea aerului, purificarea aerului,
assamblarea personalizată a materialelor
pentru alţii, fabricarea cazanelor, legătorie,
lustruire prin abraziune, arămărie, asamblarea
personalizată de materiale pentru alţii, gravură,
măcinare, conservarea măncării şi băuturilor,
afumarea alimentelor, congelarea alimentelor,
înrămarea lucrărilor de artă, zdrobirea
fructelor, galvanizare, poleire, suflarea sticlei,
şlefuire, şlefuirea sticlei optice, furnizarea
de informaţii despre tratarea materialelor,
tăierea cheilor, laminare inscripţionare cu
laser, tipărire litografică, magnetizare, turnarea
metalului, placare cu metal, călirea metalului,
tratarea metalului, placare cu nichel, tipărire,
tipărire offset, procesarea uleiului, şlefuirea
sticlei, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,

tipărirea şabloanelor, servicii de fotocompunere,
imprimarea fotografică, fotogravură, servicii
oferite de tipografie, tipărire fotografică, tipărire
prin decorare prin site, tratarea apei, tratament
de colorare a geamurilor.

───────

(210) M 2021 03766 (111)184214
(151) 12/05/2021
(732) NICOLAESCU ADRIAN, STR.

(540)

BINISTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi 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.
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.
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.
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.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,

PĂCII NR. 79D, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA
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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.
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.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
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.
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 04143 (111)184142
(151) 25/05/2021
(732) COJOCARU CIPRIAN, STR.

PELINULUI NR. 12A, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

C.C.Dentistry we rise together

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.10; 26.11.03; 29.01.15

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

10. Fotolii de uz medical sau stomatologic,
dinţi artificiali, implanturi dentare biodegradabile
de fixare a oaselor, truse pentru instrumente
utilizate de medici stomatologi, truse dotate
cu instrumente medicale stomatologice, freze
dentare, aparate şi instrumente dentare,
aparate dentare, electrice, fotolii stomatologice,
proteze/seturi de dinţi artificiali, bisturie pentru
scopuri chirurgicale stomatologice, oglinzi pentru
stomatologi, pivoţi pentru dinţi artificiali, foarfeci
pentru chirurgie dentară, aparate şi instrumente
chirurgicale stomatologice, ace de sutură
dentare, materiale de sutură dentară, inele
pentru dentiţie, fire de sutură, chirurgicale
stomatologice, apăsătoare de limbă.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
7404 C), portocaliu (Pantone 2012 C),
negru (Pantone 419 C), roşu (Pantone
2350 C)
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(210) M 2021 05400 (111)184232
(151) 18/07/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

BioHEPATIC Forte
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice şi medicale pentru
sănătatea ficatului, suplimente alimentare pentru
sănătatea ficatului.

───────

(210) M 2021 05849 (111)184233
(151) 09/08/2021
(732) COJOCAR RELU

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA POPRICANI, JUDETUL
IASI, SAT VANATORI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

PRISACA MOLDOVA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

03.13.04

clase:
5. Tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,

polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
cu laptisor de matca, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar, pe baza de laptisor
de matca, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare cu propolis,
suplimente dietetice de uz medical sau veterinar,
pe baza de propolis, suplimente alimentare
pe baza de polen, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, tinctura de propolis.
29.  Unt cu miere, fructe conservate cu miere,
fructe, la conserve în amestec cu miere, produse
din lapte în amestec cu miere, băutură din lapte
și fructe (milk shake) în amestec cu miere, fructe,
procesate în amestec cu miere, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit cu miere, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe în amestec
cu miere, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă în amestec cu miere, umpluturi pe
bază de fructe pentru prăjituri și tarte în amestec
cu miere, creme de întins pe pâine care conțin
în principal fructe în amestec cu miere, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de suc de
fructe în amestec cu miere, semințe comestibile
în amestec cu miere, semințe, preparate în
amestec cu miere, semințe procesate în amestec
cu miere, unt de semințe în amestec cu miere,
uleiuri comestibile în amestec cu miere, uleiuri
cu mirodenii și miere, uleiuri solidificate pentru
alimente în amestec cu miere, uleiuri de uz
alimentar în amestec cu miere, flori comestibile
preparate în amestec cu miere, flori uscate
comestibile în amestec cu miere, afine preparate
cu miere, afine uscate cu miere, dulceață de
afine cu miere, alune prăjite cu miere, cremă
de alune cu miere, alune sărate preparate cu
miere, unt preparat din alune cu miere, alune
de pădure preparate cu miere, pastă tartinabilă
de alune în amestec cu miere, nuci glasate în
amestec cu miere, nuci opărite în amestec cu
miere, nuci uscate în amestec cu miere, nuci
preparate în amestec cu miere, nuci comestibile
în amestec cu miere, nuci conservate în amestec
cu miere, ulei de nuci în amestec cu miere, nuci
aromate preparate în amestec cu miere, fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate în amestec
cu miere, gustări pe bază de fructe uscate în
amestec cu miere, extracte și concentrate de
carne în amestec cu miere, pastă de carne în
amestec cu miere, aspic de carne în amestec

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cu miere, carne uscată sfărâmată în amestec
cu miere, bucăți de carne utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri în amestec cu miere, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne în amestec cu miere, preparate din carne
sau în care predomină carnea în amestec cu
miere, alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne în amestec cu
miere, produse lactate în amestec cu miere.
30. Miere, miere naturală, înlocuitori de
miere, miere maturată natural, miere (pentru
alimentație), miere cu trufe, miere de manuka,
miere de helichrysum, produse tartinabile dulci
(miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, glazuri de miere pentru
șuncă, zahar, miere, sirop de melasă, cremă
de zahăr invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale
pentru micul dejun care conțin miere, preparate
din cereale acoperite cu zahăr și miere,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
cereale pentru micul dejun cu aroma de
miere, yuja-cha (ceai corean cu lămâie și
miere), ceară de albine, lăptișor de matcă,
propolis, propolis de uz alimentar, miere și
alimente care conțin miere, preparate constând
în totalitate sau în mare parte din miere,
fagure de miere (comestibile), miere uscată,
deshidratată, cristalizată sau solidificată folosită
ca dulciuri, bomboane, îndulcitori naturali sau
pastile, miere, propolis, miere amestecată cu
semințe, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere îmbogățită cu diverse suplimente
naturale, alimente preparate din miere, miere
naturală, miere (pentru alimentație), miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
fagure brut, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, înlocuitori de miere, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, sirop de melasă,
batoane dulci de cereale, lăptișor de matcă
de uz alimentar, paste de întins pe pâine pe
bază de miere, miere, lăptișor de matcă pentru
alimentație umană, cu excepția celui de uz
medical, propolis pentru alimentație umană, nuci
învelite în miere, arome de cafea cu miere,
produse de cofetărie cu miere, porumb măcinat
cu miere, porumb copt cu miere, aluat cu miere,
fondante (produse de cofetărie) cu miere, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie) cu miere, turtă
dulce cu miere, halva cu miere, glazură pentru
șuncă cu miere, înghețată cu miere, muștar
cu miere, produse de cofetărie din fructe și
miere, produse de patiserie cu miere, aluat de

patiserie cu miere, propolis/clei de albine, budinci
cu miere, șerbeturi (înghețate) cu miere, iaurt
înghețat (produse de cofetărie înghețate) cu
miere, sosuri pentru gătit cu miere, sosuri pentru
mâncare cu miere, sosuri cu ierburi și miere,
sosuri gata făcute cu miere, sosuri pentru salate
cu miere, sosuri de carne cu miere, sosuri de
fructe cu miere, pâine coaptă în prealabil cu
miere, dulciuri de mestecat (nemedicinale) cu
umpluturi lichide de fructe și miere, băuturi pe
bază de ceai cu aromă de fructe și miere.
31. Polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie prima
pentru uz industrial, polen (materie prima), albine
vii, preparate alimentare pentru albine, pupe de
albine vii, polen (materie primă).
32. Băuturi nealcoolice din fructe și sucuri
de fructe cu miere, băuturi nealcoolice din
legume și sucuri din legume cu miere, apă
tonică și miere, apă plată în amestec cu
miere, apă carbogazoasă cu miere, apă
gazoasă (carbonatată) cu miere, apă minerală
aromatizată cu miere, apă cu arome de
miere, băuturi nealcoolice cu miere, băuturi
carbogazoase aromatizate nealcoolice cu miere,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi) și miere,
băuturi funcționale pe bază de apă și miere, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi) și
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai și
miere, nectaruri de fructe, nealcoolice și miere,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe) și miere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume și miere,
suc concentrat de fructe (nealcoolic) și miere,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice
și miere, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice) și miere, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor cu miere,
băuturi răcoritoare necarbogazoase cu miere,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare cu miere, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine și miere, bere și produse de
bere cu miere, bere fără alcool cu miere, bere cu
conținut caloric scăzut cu miere, bere îmbogățită
cu minerale cu miere, bere aromatizată cu miere,
bere artizanală cu miere, băuturi pe bază de bere
cu miere, cocktail-uri pe bază de bere cu miere,
preparate pentru fabricarea băuturilor cu miere,
cidru nealcoolic cu miere, cocktail-uri nealcoolice
cu miere, băuturi energizante cu miere, sucuri de
fructe cu miere, suc de fructe cu miere, extracte
de fructe nealcoolice pe bază de miere, sucuri
de legume (băuturi) cu miere, ape (băuturi) cu
miere, băuturi sportive bogate în proteine cu
miere, extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor cu miere, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nonalcoolice cu arome de
fructe cu miere, preparate nealcoolice pentru
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fabricarea lichiorurilor cu miere, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice) cu miere, siropuri pentru
băuturi nealcoolice cu miere, vinuri nealcoolice
cu miere, vinuri fără alcool cu miere.
33. Aperitive (băuturi alcoolice) pe bază de
miere, băutură alcoolică distilată pe bază de
grâne și miere, băuturi alcoolice care conțin
fructe și miere, bitter (băuturi alcoolice) cu
miere, coniac cu miere, cidru alcoolic cu miere,
cocktail-uri (băuturi alcoolice) cu miere, curacao
(băuturi alcoolice) cu miere, digestive (lichioruri
și spirtoase) cu miere, băuturi distillate cu miere,
extracte din fructe alcoolice cu miere, kirsch cu
miere, lichioruri cu miere, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr cu miere, lichioruri de
mentă și miere, vin cu miere, vin spumant cu
miere, vin fiert cu miere, vin roșu cu miere,
vin alb cu miere, vinuri spumante cu miere,
vinuri îmbogățite cu miere, vinuri dulci cu miere,
vinuri roze cu miere, vinuri neacidulate cu miere,
vin slab alcoolizat cu miere, vin de mure cu
miere, vin de căpșuni cu miere, vin de fructe cu
miere, băuturi aperitive pe bază de vin cu miere,
cocteiluri alcoolice preparate pe bază de vin cu
miere, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe
cu miere.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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, regruparea în avantajul terților de
tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare cu
laptisor de matca, suplimente dietetice pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
pe baza de propolis, suplimente alimentare
cu propolis, suplimente dietetice pe baza de
propolis, suplimente alimentare pe baza de
polen, suplimente dietetice pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, produse din fructe cu
miere, arahide glazurate cu miere, unt cu miere,
polen preparat pentru alimentatie, polen preparat
ca produs alimentar, pupe de albine procesate
pentru consum uman. miere, miere naturala,

inlocuitori de miere, miere maturata natural,
miere (pentru alimentatie), miere cu trufe, miere
de manuka, miere de helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
bilogica pentru consum uman, glazuri de miere
pentru sunca, zahar, miere, sirop de melasa,
crema de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yuja-
cha (ceai corean cu lamaie si miere), produse
apicole, ceara de albine, laptisor de matca,
propolis, propolis de uz alimentar, miere si
alimente care contin miere, preparate constand
in totalitate sau in mare parte din miere, fagure de
miere (comestibile), miere cu plante aromatice,
miere uscata, deshidratata, cristalizata sau
solidificata folosita ca dulciuri, bomboane,
indulcitor natural sau pastila, miere, propolis
si alte produse apicole, miere amestecata cu
seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
naturale, tinctura de propolis, alimente preparate
din miere. polen de albine (neprocesat), polen
de albine (brut), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, polen (materie prima),
albine, preparate alimentare pentru albine, pupe
de albine vii, bauturi din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi din legume si sucuri
din legume cu miere, bauturi nealcoolice pe
baza de miere (exceptând 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, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
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organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, servicii de
agenții de import-export, 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,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32, 33 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, 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, 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 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, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, 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, 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, organizarea de târguri comerciale,
organizare de târguri în scopuri 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 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 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 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., managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
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de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți).

───────

(210) M 2021 05961 (111)184260
(151) 13/08/2021
(732) SC COSMISERV AUTO SPEED

BLITZ SRL, STR. PRIMAVERII
NR. 13, PARTER, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI, 710109,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Blitz Cars Solution

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Furnizare de informatii privind repararea sau
intretinerea de automobile, gresaj de motoare,
intretinere si reparare de transmisii automate,
intretinere si reparare de transmisii manuale,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea motoarelor electrice, reparații și
întreținere de automobile.

───────

(210) M 2021 06709 (111)184262
(151) 16/09/2021
(732) ANYTACOOKING SRL, STR.

EROILOR NR. 122, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CHOCO DECO

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcții, sticlărie, porţelan şi lut.
30.  ciocolată, Cacao, produse de cofetărie,
îngheţată, glazuri comestibile pe baza de
ciocolată.

───────

PODULUI NR. 133, JUDETUL
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)

Jumari S Sibiu din 1922
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1004354/14.02.2022, mandatarul solicitantului nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: Jumari

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
25.01.15

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
portocaliu (HEX #e44027)

(210) M 2021 06827 (111)184151
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR.NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

V4 Group LEGAL. TAX &
AUDIT ADVISORY GROUP

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar.
36. Finanţare imobiliară.

───────

(210) M 2021 07233 (111)184381
(151) 07/10/2021
(732) ALINA-MANUELA VIDICAN, STR.

MOLDOVEI, NR. 66, BL. Q43, AP.
4, JUD. BIHOR, ORADEA, 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)

LA CAPELA SERVICII
FUNERARE COMPLETE

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

cu nr. OSIM 1004658 din data 16.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: SERVICII FUNERARE COMPLETE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 24.13.01

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și amănuntul
referitoare la produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse bisericeşti şi funerare de orice
tip, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă

ČADCA, SK-022 01, SLOVACIA
(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN

(210) M 2021 07155 (111)184413
(151) 14/11/2018
(732) V4 Holding, a.s., PALÁRIKOVA 76,
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aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase.

───────

(210) M 2021 07313 (111)184217
(151) 12/10/2021
(732) VEDRA INTERNATIONAL S.A.,

STR. DR. ION GHIULAMILA NR.
19, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fără pauză la menopauză

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07421 (111)184125
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

TISODENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
spray-uri pentru reîmprospătarea respiraţiei,
preparate cosmetice pentru reîmprospătarea
respirației, geluri de albire a dinţilor, pastă de
dinţi, apă de gură, nu pentru scopuri medicale.

───────

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate: mov (HEX 
             #951D5A)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07474 (111)184321
(151) 15/10/2021
(732) DEO MAXX PERFUME SRL,

DN65B, NR. 469, CAM. 3, ALBOTA,
JUD. ARGES, 117030, 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)

deomaxx

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
27.05.01; 01.03.10; 26.05.01

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

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.

───────

(210) M 2021 07559 (111)184271
(151) 19/10/2021
(732) IOAN SBUCIUMELEA, SAT PIANU

DE SUS, COM. PIANU NR.469,
JUDEȚUL ALBA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Virşli Sbuciumelea Pianu
100 de ani de tradiţie

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 08.05.01;
08.05.03; 25.01.06; 26.01.03; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.18; 14.01.05; 26.11.02;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.11; 27.07.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, 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, cărnuri sărate, felii de carne
de oaie, jambon, jumări de porc, măruntaie,
mezeluri, paste de carne, 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.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
388C), gri (Pantone 423 C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

669

(210) M 2021 07598 (111)184184
(151) 20/10/2021
(732) SILVIA-CLAUDIA ȚIGĂNUȘ,

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

(540)

Amora winery

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.02;
26.01.03

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

33. Vinuri: vin alb, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de căpșuni, vin de fructe, vin de
mure, vin de orez galben, vin de struguri, vin de
zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin pentru
gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
vin tradițional coreean de orez (makgeoli), vinuri
albe spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
rozé, vinuri roșii spumante, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, vinuri îmbogățite,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază

de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere, băuturi aperitive pe bază de
lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
rom, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băutură spirtoasă japoneză
dulce pe bază de orez (shiro-zake), băuturi
alcoolice răcoritoare aromatizate, cocteiluri
alcoolice, cocteiluri alcoolice care conțin lapte,
cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri alcoolice
preparate, cocteiluri preparate pe bază de vin,
extracte din fructe cu alcool, cocteiluri alcoolice
în formă de gelatine răcite, punci de rom, punci
de vin, punciuri cu alcool, băuturi spirtoase,
alcool de mentă, alcool din orez, bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, băuturi slab alcoolizate,
curaçao, hidromel, înlocuitori de sake, jeleuri
alcoolice, lichior de anason, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri, lichioruri
care conțin cremă, lichioruri cremă, lichioruri din
plante, lichioruri pe bază de cafea, nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), rachiu
de pere, sake, amontillado, aperitive pe bază de
lichior din alcool distilat, băuturi pe bază de vin,
piquette (băutură pe bază de vin), vermut.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul,
administrarea vânzărilor, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
servicii de agenții import – export, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare în cadrul magazinelor specializate pe
băuturi alcoolice şi nonalcoolice, promovarea
vânzărilor băuturilor alcoolice şi non-alcoolice
la puncte de vânzare şi standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros prin intermediul magazinelor şi standurilor
de vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros,
incluzând vânzarea online de: vinuri, băuturi
alcoolice şi non-alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

COMUNA CORNU NR. 186, JUDEȚ
PRAHOVA, SAT CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA
MARIUS-CĂTĂLIN ȚIGĂNUȘ,
COMUNA CORNU NR. 186, JUDEȚ
PRAHOVA, SAT CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
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 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 alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice.
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, servicii de fast-fooduri, 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 internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, 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, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de frestaurante specializate în preparate
la grătar, 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 catering,

servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de coteiluri, servicii
de cantină, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
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 pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii de snackbaruri, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații despre servicii de
bar, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2021 07632 (111)184540
(151) 21/10/2021
(732) DEMO-TECH INVEST S.R.L.,

STR. CERNĂUŢI NR. 99, CAM.30,
JUDEȚ SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

DEMO TECH INVEST
construcții / demolări civile

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
23.03.25

clase:
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, demolări de construcții.

───────

(210) M 2021 07645 (111)184390
(151) 22/10/2021
(732) NOÉMI-ÉVA SZŰCS, SAT

TĂMĂȘEU NR. 48, JUD. BIHOR,
COMUNA TĂMĂŞEU, BIHOR,
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)

GALATEA TRAVEL
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicat#, conform adresei
nr.1006776/07.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "TRAVEL".

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

clase:
39. Servicii specifice agențiilor de turism privind
rezervare, organizare, planificare și intermediere
de călătorii, turnee, plimbări, excursii, sejururi,
circuite (transport), transport de călători şi
bagaje, punere la dispoziția turiştilor de informaţii
în materie de excursii şi de vizite turistice, servicii
de rezervare pentru călătorii şi transport, servicii
în domeniul tichetelor, biletelor de călătorie şi
de avion, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, rezervare de tichete, bilete
de călătorie şi de avion, informaţii de călătorie,
furnizare de informaţii legate de planificare şi
de rezervare de călătorii şi transport, transport,
însoțirea de călători, servicii de ghid turistic,
vizitarea obiectivelor turistice, coordonarea de
turnee şi excursii, furnizare de informaţii de
călătorie pentru turiști, brokeraj de transport,
organizarea transportului până la şi de la hotel,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, transport de persoane și de
produse pe cale terestră, aeriană și maritimă,
organizare de zboruri, croaziere şi călătorii,

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

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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însoţirea turiştilor, organizarea de vizite turistice
(transport).
43. Servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii de
cazare temporară, intermediere, furnizare şi
asigurare cazare şi masă, asigurarea de hrană şi
băuturi, rezervări de spații de cazare temporară,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru cină, rezervare pe internet de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 07665 (111)184155
(151) 25/10/2021
(732) NICOLETA-GEORGIANA

MIZILEANU, SAT BERCENI
NR. 673, JUDEȚUL PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

NICO'S CRISPY
FRIED CHICKEN

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.24;
27.05.01; 27.05.17

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

29. Pui crocant, pui crocant prăjit, carne prăjită
de pui, carne prajita de pui, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
pui preparat, pui, pui teriyaki, aripioare de pui,
bucăți de carne de pui, bucăți de curcan, carne

de pui gătită lent la cuptor (pulled chicken),
carne preparată, carne proaspătă, carne prăjită,
chiftele de pui, chiftele din carne de pui.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: pui crocant, pui crocant
prăjit, carne prăjită de pui, carne prajita de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui prăjită fâșii și pastă de ardei
iute fermentat (dak-galbi), pui preparat, pui, pui
teriyaki, aripioare de pui, bucăți de carne de
pui, bucăți de curcan, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne preparată, carne
proaspătă, carne prăjită, chiftele de pui, chiftele
din carne de pui.
43. Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, servicii 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, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante de
delicatese, servicii 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.

───────
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(210) M 2021 07669 (111)184206
(151) 22/10/2021
(732) POULIS CHRISTOS NIKITAS,

STR. FRUNZEI NR. 8, Y3, AP. 53,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA SIMONA
JEFLEA, STR. CALEA DUMBRAVII
139/2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550399, SIBIU, ROMANIA

(540)

SPORTMedLab
HEALTH POWER

STRENGTH BALANCE

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 21.03.01;
21.03.05; 26.11.01; 26.11.13; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13

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

10. Articole ortopedice, bandaje pentru
genunchi, ortopedice, talonete de uz ortopedic,
orteze ortopedice, echipamente și aparate
pentru exerciții de reabilitare medicală,
echipament de fizioterapie și recuperare de uz
medical, aparate pentru recuperare fizică, pentru
uz medical, aparate de masaj.
35. Emiterea de rapoarte medicale.
41. Activități sportive, servicii de antrenamente
fizice și sportive, instruire în domeniul
antrenamentelor, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune,
antrenament de performanță pentru atleți,
educație sportivă, pregătire sportivă.
44. Servicii medicale, servicii de medicină
alternative, îngrijirea sănătăţii, consiliere în
domeniul sănătăţii, examinare medicală,
consultatți medicale de specialitate, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
îngrijire, medicală, corectare posturală,

chiropractică, acupunctură, servicii de terapie,
terapie manuală, servicii de recuperare
medicală și sportivă (fizioterapie, kinetoterapie,
electroterapie, masaje de specialitate),
reabilitare fizică, controale medicale, servicii
de tratament medicale, examinarea medicală a
persoanelor, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, furnizare de servicii
de asistență medicală la evenimente sportive,
servicii de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente (servicii medicale),
evaluare posturală (servicii medicale), evaluare
a mersului (servicii medicale).

───────

(210) M 2021 07722 (111)184365
(151) 26/10/2021
(732) ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI

RĂDĂUŢILOR, STR. IANCU
FLONDOR NR. 2, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

ARIMATEEA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;

27.05.09

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

1. Acetat de celuloză, neprelucrat, acetaţi
(chimicale), anhidridă acetică, acetonă,

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, roșu, alb

(591) Culori revendicate: cărămiziu (Pantone
174 C), gri (Pantone 2379 C), alb
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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 cermice,
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, 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 veterinar,
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, 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 alimentară, 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, 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
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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 mucegaiului,
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, 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 şi uleiurilor, 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 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
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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), 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 pieilor,
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, 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 uleiurilor,
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,
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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
aerosoli, 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 galvanice,
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 industriale, carbonat de sodiu, sodiu,
săruri de sodiu (compuşi chimici), preparate
pentru ameliorarea solului, pământ pentru
culture, 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, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

678

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. 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-
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 lichioruri,
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, lapte
de var, malţ caramel (colorant alimentar),
coloranţi cu malţ, cerneală pentru marcarea
animalelor, mastic (răşină naturală), metale în
formă de pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă, mordanţi, răşini
naturale, brute, vopsele de ulei pentru utilizare
în artă, uleiuri pentru conservarea lemnului,
oxid portocaliu de plumb / litargă, petice de
vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb / miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi
de uscare) pentru vopsele, pământ de sienna,
pastă de argint, emulsii de argint (pigmenţi),
pulberi de argint, ţunder (colorant), baiţuri
pentru articolele din piele / mordanţi pentru
articolele din piele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, dioxid de
titan (pigment), cartuşe toner, umplute, pentru
imprimante şi copiatoare, turmeric (colorant),
terebentină (diluant pentru vopsele), strat
protector pentru şasiul vehiculului / strat de
acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, materiale de acoperire pentru lemn
(vopsele), mordanţi pentru lemn, baiţuri pentru
lemn, conservanţi pentru lemn, lemn galben
(colorant), oxid de zinc (pigment).
3. 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
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de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, 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 dinţilor, 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 (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
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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 lustruit, 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, pânză 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. 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 industriale, 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. 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
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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 farmaceutice, 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 farmaceutice, 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 medicale,
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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, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

683

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
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,
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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.
10. 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 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, 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
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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
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, 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
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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.
14. 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 cloisonné,
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/ lanțuri 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 semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele 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), olivine (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 din argint (fire de argint), statuete

din metal preţios, 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.
16. 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 didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
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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
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
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sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de

transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), 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
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / 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,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / 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
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ 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 / 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
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plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,
suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, 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 / 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),
lădiţe, 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, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic / statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (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, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru

îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, 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, 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
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rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă 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 (mobilă), 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 rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,

suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), 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, sertare pentru mobilă,
vestiar pentru bagaje.
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),
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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 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
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, masuţe,
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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, 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,
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ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea.
22. Păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor / pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi (plicuri, săculeţi) din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
saci pentru rufe, păr de cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene / benzi
cu bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie sau
carton, sfori pentru ambalare, frânghii pentru
ambalare, materiale de căptuşire, nu din cauciuc,
plastic, hârtie sau carton / umplere, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr de porc,
fibre de plastic pentru utilizare la produsele
textile, taliane, rafie, fibră de ramie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, vele, pânze cu rol de paraşută pentru
ski sailing, coarde pentru ridicarea geamurilor,
rumeguş, fire din deşeuri de mătase (deşeuri de
mătase brută) / deşeuri de mătase, alge marine
pentru umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie pentru

sticle / învelitori din paie pentru sticle / ambalaje,
din paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat
via, prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice.
24. 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, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
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, pânză, 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 mobilă, 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 bucată, pânză
de cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de
uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută,
ţesătură tricotată, etichete din material textil,
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pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (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
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi / tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână / ţesătură de lână, zefir (ţesătură).
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, 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,
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),
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cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
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, 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 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 (milk shake), 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, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, 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 conserve,
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,
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agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
30. 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, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse

de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malț, 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),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

697

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 asezoanre), 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.
31. 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 fruncte 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
in comestibile, 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 soia, proaspete, plante de canabis,
canabis, 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, proaspeți, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiță 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 (așternut) 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, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

698

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. 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.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), 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.
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,
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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 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, 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,
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,
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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 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 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, 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,
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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.
38. 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, închirierea
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).
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
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de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), 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. 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 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
electronica, 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
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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
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.
45. 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 detectiv,
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 in
domeniul migratiei, servicii de interpretare
a cartilor 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, pet
sitting (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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

704

(210) M 2021 07851 (111)184510
(151) 01/11/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

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

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006964 din
data 09.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “connect“.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.04; 26.04.09

clase:
9. Aplicații software pentru calculator,
descărcabile, aplicație software mobilă
descărcabilă pentru servicii de telemedicină,
consultanță pentru farmacie, consultanță pentru
bioingineri, consultanță aparatură medicală prin
internet, software pentru administrarea de date
și fișiere și pentru baze de date, programe
de calculator care pot fi citite de aparate
pentru utilizare la administrarea de baze de
date, software de calculator pentru autorizarea
accesului la baze de date, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale medicale,
de aparatură medicală și în domeniul medical,
platforme de software de calculator, software de
blog-uri, baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software interactiv pentru baze
de date, software de calculator pentru crearea de

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

baze de date consultabile care cuprind informații
și date, software pentru gestionarea unui
service medical online, software de calculator
descărcabil folosit ca interfață de programare a
aplicației (api), software descărcabil sub formă
de aplicație mobilă pentru comenzi și livrare
de aparatură medicală, software de aplicații
de calculator, aplicații software, aplicații mobile,
aplicații mobile în domeniul medical, aplicații
software descărcabile, aplicații de calculator
educative și consultative, aplicații software
pentru telefoane mobile, în domeniul medical
și în legătură cu domeniul medical, medicină
sau aparatură medicală, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și
cu instrumente medicale, prin toate mijloacele
de vânzare, inclusiv prin internet sau printr-
o aplicație mobilă pentru telefoane și tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru produse sanitare și produse medicale
prin toate mediile, inclusiv online sau în
cadrul unei platforme online, aplicație online,
website-uri proprii sau ale terților, servicii de
publicitate, marketing și promovare prin toate
mediile pentru telemedicină, consultanță și
consiliere medicală sau în domeniul medical
și farmaceutic, produse și servicii medicale
și sanitare, inclusiv prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale
și la conținutul medicamentelor, servicii de
publicitate si distribuirea informației, si anume,
furnizarea de spațiu publicitar prin rețelele
globale de calculatoare, administrare de afaceri,
promovarea produselor și serviciilor proprii sau
ale altor persoane prin internet și prin aplicații
mobile descărcabile, servicii de cercetare
şi informații de piață, facilitarea de servicii
de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele
de comunicații, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii medicale sau din domeniul medical și
farmaceutic, furnizarea de facilități online pentru
a pune în legătură vânzătorii cu cumpărătorii,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții prin toate mediile, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale,
servicii de asistență comercială, consiliere și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
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produsele comercializate sau serviciile prestate
în domeniul medical sau în medicină.
44. Servicii de telemedicină, îngrijirea sănătății,
consiliere în domeniul sănătății, consiliere
farmaceutică, asistență medicală pentru oameni,
servicii de furnizare de aparatură medicală
și de servicii medicale, servicii de informații
medicale și farmaceutice furnizate pe internet și
prin aplicații mobile, servicii de informare și de
consiliere medicală și farmaceutică, servicii de
consultanță medicală, farmaceutică, consultanță
pentru bioingineri, referitoare la aparatura
medicală, servicii de medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 07908 (111)184236
(151) 03/11/2021
(732) ULTIMATE DENTAL LAB SRL, SAT

GIROC, STR. ANEMONEI, NR.3,
AP.1, JUDETUL TIMIS, COMUNA
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Atelierul de Zâmbete
arta modelarii dentare

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.02; 26.11.12

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

5.  Materiale pentru plombarea dintilor, ceară
dentară.
10. Aparate și instrumente dentare, dinti
artificiali.
44. Servicii medicale

───────

(210) M 2021 07922 (111)184509
(151) 04/11/2021
(732) ZAHNARZT HERMANNSTADT,

STR. AVRAM IANCU NR. 637,
JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ZH ZAHNARZT
HERMANNSTADT DENTAL

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
27.05.17; 29.01.12; 02.09.10

clase:
44. Anestezie dentară (servicii medicale),
asistență stomatologică, servicii de chirurgie,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii
de radiologie dentară, consultatii ocluzale
(servicii medicale), înregistrari ocluzale, servicii
de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici dentare, stomatologie
estetică, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
informații medicale, consiliere medicală, în
special în domeniul medicinei stomatologice

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
3556C), negru (Pantone 447C)

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

cu nr. OSIM 1009258 din data 30.03.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "ZAHNARZT” și "HERMANNSTADT”.
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și chirurgiei orale, chirurgie orală, servicii de
stomatologie, asistenţă medicală referitoare
la tratamentul stomatologic, servicii de
implantologie, servicii de protetică dentară,
servicii de endodonție, servicii de pedodonție,
servicii de parodontologie, servicii de ortodonție,
servicii de ortopedie dento-facială.

───────

(210) M 2021 07938 (111)184451
(151) 04/11/2021
(732) ROBERT RAUL ADI,

STR.ALEXANDRU ODOBESCU
NR.3, ET.IV, AP.18, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430101, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

TRICOURI AMUZANTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12; 09.03.09

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

25. Articole de imbrăcăminte, articole de
încălțăminte si pentru acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare a îmbrăcămintei,
încălțămintei și a acoperămintelor pentru cap.

───────

(210) M 2021 07951 (111)184237
(151) 04/11/2021
(732) SC VENETO RESTAURANT

SRL, STR LT STOICESCU NR
14D, PARTER, LOCUINTA C1,
INCAPERILE 4 SI 5, JUDEŢ IAŞI,
IASI, 700496, IAȘI, ROMANIA

(540)

VENETO

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza (preparată), pizza refrigerată, pizza
conservată, pizza congelată, blaturi de pizza,
blat de pizza, aluat pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), sosuri pentru pizza, amestecuri de
pizza, pizza fără gluten, blaturi de pizza coapte
în prealabil, amestec pentru aluat de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, toate
aceste produse conținând ingrediente care
provin din Italia.
35. Servicii de consultanță comercială cu
privire la deschiderea de restaurante, servicii
de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante.
39. Livrare de pizza.
43. Restaurante cu autoservire, restaurante
(servirea mesei), rezervări pentru restaurante
și mese, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în 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.

───────

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1007115/10.03.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "TRICOURI AMUZANTE”.
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(210) M 2021 08035 (111)184207
(151) 09/11/2021
(732) JOZSEF DEMETER, STR.

CONSTANTIN ROMANU-VIVU
NR. 4, ET. I, APT. 6, JUDEȚ
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Jazz & Blues CLUB
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1006422 din data

03.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Jazz, Blues, CLUB.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.13; 29.01.12

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de club, servicii de club de jazz și blues.

───────

(210) M 2021 08037 (111)184238
(151) 09/11/2021
(732) S.C. ASP GROUP EAST SRL,

SPL. INDEPENDENTEI NR.273,
BL. CORP 5, ET.3, SECTOR 6,
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)

VILLA PREDELUȘ
Aventura ta e natura!
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009766/05.04.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”VILLA PREDELUȘ”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 06.01.02; 05.01.01; 07.01.08

clase:
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, 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 internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu

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

(591) Culori revendicate: verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de preparare a alimentelor, servicii 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 cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale

agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────
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(210) M 2021 08056 (111)184169
(151) 09/11/2021
(732) UNIUNEA DE CONFERINŢE A

BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA
A ŞAPTEA, STR. EROU IANCU
NICOLAE NR. 38-38A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

tin SCHIMBĂ VIEȚI

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.06;
26.05.04

clase:
35. Administrare de planuri de asigurări sociale
pentru angajați, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, furnizare de informații
de afaceri în domeniul mediilor sociale,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, publicitate
promoțională privind practica în formarea
filozofică, servicii de plasare pentru stagii
de formare profesională, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
pregătire de publicații publicitare, servici de
abonamente la publicații, pentru terți, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
publicitate în reviste.

41. Emisiuni de radio (programare), producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, 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, producție de televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, programare de televiziune
(programare), servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
spectacole de televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, furnizare de programe
televizate de știri, producții de film, televiziune
și radio, producție de programe educative de
televiziune, programe de televiziune prin cablu
(programare), servicii de educație furnizate prin
televiziune, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune cu
plată, producție de programe de televiziune
în direct, stabilirea grilei de programe de
televiziune (programare), producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, închirierea
de posturi de radio și televiziune, pregătire de
programe radiofonice și de televiziune, creare
de formate pentru programe de televiziune,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, furnizare de cursuri educaționale referitoare
la telecomunicații, proiectarea filmelor, distribuție
de filme, divertisment prin filme, prezentare de
filme, servicii de producție de filme, producție
de filme în studiouri, servicii pentru producția
de filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de filme în
scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, servicii de înregistrări audio, de filme,
video și de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la filme, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

710

producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, servicii educative și
de instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de
conferințe în domeniul afacerilor, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
difuzare de materiale educative, servicii de
scriere pentru bloguri, cu excepția celor în
scop publicitar, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii de
educație furnizate prin programe de televiziune,
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, producere
de programe de televiziune în vederea
difuzării pe dispozitive mobile, servicii de jocuri
furnizate prin intermediul comunicațiilor, pe
calculatoare sau telefoane mobile, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, tabere de recreere, cursuri în
cadrul taberelor educative, servicii de tabere de
vară (divertisment), tabere de vară (divertisment
și educație), cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, servicii de centre de amuzament

pentru taberele de vacanță, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la drumeții
montane, organizare de festivaluri cu scop
cultural, educaiv sau de divertisment, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, instruire referitoare
la conveniențe sociale, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, formare
continuă, formare complementară (instruire),
formarea profesorilor (instruire), organizarea
de cursuri de formare (instruire), furnizare de
formare, ateliere de formare, formare practică
(demonstrație), coaching personal (formare),
formarea echipelor (educație), furnizare de
formare profesională, servicii de formare
profesională, cursuri de formare avansată,
furnizare de cursuri de formare, servicii de
formare în management, organizare de cursuri
de formare, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, organizare de sesiuni de formare,
servicii de instruire și formare, consultanță în
materie de formare, coordonare de cursuri
de formare profesională, servicii de educație
și formare profesională, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de seminare
online de formare, servicii ale unei academii de
formare, furnizare de instalații pentru formarea
profesională, organizare de seminarii în materie
de formare, servicii de formare profesională în
domeniul medical, realizare și coordonare de
cursuri de formare, organizare și coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii de
formare cu privire la exprimarea vocală, educație
și formare în domeniul muzicii și divertismentului,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, organizare
de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare cu privire la diete prin
internet, educație religioasă, cursuri de pregătire
pe teme religioase, servicii educative în materie
de dezvoltare religioasă, editare de publicații,
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publicații de literatură didactică, publicare de
publicații medicale, publicare de publicații
periodice, furnizare de publicații electronice,
împrumut de publicații imprimate, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, împrumut de cărți și
publicații periodice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, împrumut de
cărți și de alte publicații, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, 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,
coaching pentru viață (instruire), servicii de
pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață, organizare de concursuri muzicale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de concursuri (divertisment), administrare
(organizare) de concursuri, organizarea
concursurilor de divertisment, producție de
concursuri de talente, realizarea de concursuri
pe internet, organizare de concursuri pe
internet, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de concursuri
cu întrebări și răspunsuri, servicii pentru
organizarea de concursuri de tipul cine știe
răspunde, organizare de cursuri, publicare de
reviste, publicare de reviste și cărți, servicii
de publicare de reviste, publicare de cărți
și reviste, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste electronice, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare de reviste cu informații științifice,
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
conferințe, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, coordonare de
conferințe de afaceri, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la instruire,

organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.
43. Servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), furnizare de centre comunitare pentru
adunări și întâlniri sociale, servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de mobilier pentru conferințe, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de unități
specializate de asistență socială (servicii de
găzduire temporară), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, catering
(servicii de -), servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, 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, furnizare de spații pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare.
45. Servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
îndrumare religioasă, servicii religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare
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de ceremonii religioase, servicii de slujbe
religioase evanghelice, efectuare de slujbe
religioase de rugăciuni, furnizare de informații
cu privire la religie, servicii evanghelice,
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care
le pun în pericol viața, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru
familiile acestora, furnizare de suport emoțional
pacienților bolnavi de cancer și familiilor
acestora, prin forumuri online interactive, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii de
asistență legală, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii.

───────

(210) M 2021 08058 (111)184239
(151) 10/11/2021
(732) MEGAKOM PRODUCTION AND

COMMERCE SRL, B-DUL PIPERA
NR. 168 A, BL. E, ET. 2 AP. 26,JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

UN MILLON WHISKY

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
25.01.05; 25.01.15; 26.15.11; 26.01.01

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

33. Băuturi alcoolice, și anume whisky.
───────

(591) Culori revendicate: auriu, galben, alb,
maro
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(210) M 2021 08130 (111)184146
(151) 11/11/2021
(732) CLUB SPORTIV MUNICIPAL JIUL

PETROSANI, STR. 1 DECEMBRIE
1918, NR. 93, AP. CAM 33, JUD.
HUNEDOARA, PETROŞANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

JIUL 1919
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1008437
din data 22.03.2022 solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: ”Jiul”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 14.07.01; 27.07.17; 27.07.24

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

41. Activități sportive, organizarea de concursuri
sportive, servicii de cluburi sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
competiții sportive.

───────

(210) M 2021 08141 (111)184170
(151) 11/11/2021
(732) TEATRUL NATIONAL RADU

STANCA SIBIU, BULEVARDUL
CORNELIU COPOSU NR. 2, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550245, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Fabrica de Cultură
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare de programe de schimburi
culturale și educative, servicii de cercetare de
piață privind obiceiurile de utilizare a internetului,
agenții de distribuție pentru piese de teatru,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, promovarea operelor
de artă ale altor persoane prin furnizarea
de portofolii online pe un site web, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de comerț cu amănuntul de opere de
artă furnizate de galerii de artă, managementul
activităților de impresariat artistic, casting
(recrutare) de artiști de spectacol, castinguri
pentru artiști (selecție de personal), negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
servicii prestate de o agenție de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artiști), servicii publicitare pentru cărți, stabilirea
de abonament la un canal de televiziune,
organizare de abonamente la pachete media,
stabilirea de abonament la un pachet media
de informații, 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 servicii de telecomunicații pentru terți, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
difuzarea publicității pe internet pentru terți,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
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pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
41. Activități culturale, servicii culturale,
organizarea de spectacole culturale, furnizare de
activități culturale, activități sportive și culturale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de evenimente culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, realizare de expoziții
cu scopuri culturale, organizare de expoziții
în scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizare de demonstrații
în scopuri culturale, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de competiții
în scopuri culturale, rezervare de bilete la
evenimente culturale, informare în legătură cu
activități culturale, furnizare de informații despre
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
servicii de săli de sport în materie de culturism,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de
artă, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de

divertisment sau culturale, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, cercetare în domeniul educației,
servicii de cercetare în biblioteci, producții de
teatru, producția pieselor de teatru, management
artistic de teatru, furnizare de instalații de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de teatru,
prezentare de piese de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole de teatru, regizare de
piese de teatru, servicii de rezervare la teatru,
regie artistică pentru spectacolele de teatru,
reprezentație de dans, muzică și teatru, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru teatru, agenții de
rezervări pentru bilete de teatru, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închirirere
de aparate de iluminat pentru teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii de agenții de rezervare de bilete la teatru,
servicii ale agențiilor de bilete pentru spectacole
de teatru, spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte și spectacole de teatru, servicii
de rezervare de bilete și locuri la spectacole
de teatru, divertisment sub formă de producții
de teatru însoțite de servirea cinei, rezervare
de locuri pentru spectacole și rezervare de
bilete de teatru, închirierea de aparatură pentru
iluminarea scenelor de teatru sau a studiourilor
de televiziune, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, instruire în domeniul artei
interpretative, servicii școlare pentru predarea
artelor, servicii educaționale în domeniul
artelor, instruire în domeniul artelor vizuale,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
servicii de academii de studii specializate
în istoria artelor, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, furnizare de
spații teatrale pentru arte interpretative, servicii
educaționale în domeniul artelor dramatice,
înregistrări originale, închiriere de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări video, producție de
înregistrări audiovizuale, servicii de înregistrări
audio, servicii de înregistrări sonore, închiriere
de înregistrări fonografice, editare de înregistrări
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video, editare de înregistrări audio, închirierea
de înregistrări sonore, producție de înregistrări
master audio, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
prezentări audiovizuale, producție de materiale
de divertisment audio, furnizare de studiouri
audio sau video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de master-uri audio, producție audio
și video și fotografie, furnizare de conținut
audio online nedescărcabil, servicii de editare
audio și video, altele decât cele în scop
publicitar, servicii de înregistrare și producție
audio, producție de înregistrări educative audio
și video, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de închiriere de materiale video și audio,
servicii de închirieri de echipamente audio și
video, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau
video, organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
publicare de calendare de evenimente,
organizare de evenimente pentru divertisment,
producție de evenimente sportive pentru
filme, producție de evenimente sportive pentru
radio, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, producție de evenimente de divertisment
în direct, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de

reprezentare), servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, pregătire
de subtitrare pentru evenimente teatrale în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment în direct, organizare de gale,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă, regie artistică
pentru artiști scenici, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, organizare de competiții
artistice, management artistic de teatru, regie
artistică pentru spectacolele muzicale, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, regie
artistică pentru spectacolele de teatru, servicii de
bibliotecă, servicii de biblioteci itinerante, servicii
de bibliotecă electronică, publicare de cărți,
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, producție de documentare.
42. Servicii de cercetare, cercetare de produse
noi, servicii de cercetare și dezvoltare, cercetare
privind prelucrarea de date, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetarea și
dezvoltarea pentru terți, scenografie pentru
companii de teatru, stocare electronică de
fișiere audio, proiectare de lucrări creative
audiovizuale, stocare electronică de fișiere
audio digitale, proiectare de hardware pentru
operatori audio și video, proiectare de software
pentru operatorii audio și video, dezvoltare
de software pentru operatorii audio și video,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, creare și
întreținere de software pentru bloguri, găzduirea
de conținut digital pe internet, programare de
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software pentru portaluri de internet, spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet,
autentificare de opere vizuale, proiectare de
lucrări creative audiovizuale.
45. Servicii de consultanță pentru proprietatea
intelectuală pentru universități și instituții
de cercetare, protejarea drepturilor de
autor, gestionarea drepturilor de autor,
consultanță privind protecția drepturilor de autor,
administrare de drepturi de autor și drepturi
de proprietate intelectuală, servicii juridice
privind gestionarea și exploatarea drepturilor
de autor și drepturilor de autor derivate,
servicii juridice privind acordare de drepturi de
autor, consultări cu privire la managementul
drepturilor de autor, servicii de consiliere cu
privire la drepturi de autor, acordarea de licențe
pentru drepturi de proprietate industrială și
drepturi de autor (servicii juridice), exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor prin licențiere (servicii juridice), servicii
de consultanță profesională în materie de
drepturi de autor, consultanță în domeniul
managementului proprietății intelectuale și
dreptului de autor, servicii juridice privind
protecția și exploatarea drepturilor de autor
pentru producții de filme, de televiziune, de
teatru și de muzică, gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, gestionarea
de drepturi de proprietate industrială și de
autor pentru alte persoane (servicii juridice),
servicii de consultanță profesională cu privire
la încălcarea drepturilor de autor, acordarea de
drepturi de licență pentru producții audio (servicii
juridice), servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii de autorizare,
gestionarea drepturilor de autor, protejarea
drepturilor de autor, consultanță privind protecția
drepturilor de autor, acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, consultări cu
privire la managementul drepturilor de autor,
servicii juridice privind acordare de drepturi
de autor, servicii de consiliere cu privire
la drepturi de autor, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
acordare de licențe de proprietate intelectuală în
domeniul drepturilor de autor (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru drepturile de autor
pentru difuzarea de programe de televiziune,
servicii de consultanță profesională cu privire
la acordarea licențelor de drepturi de autor,

gestionarea de drepturi de proprietate industrială
și de autor pentru alte persoane, servicii
juridice referitoare la exploatarea de drepturi
de autor asupra materialelor tipărite, servicii
de agenții de acordare de licențe pentru
drepturi de autor, acordarea de licențe pentru
proprietate industrială și pentru drepturile de
autor, servicii juridice referitoare la exploatarea
de drepturi de autor asupra filmelor, servicii de
consultanță profesională cu privire la încălcarea
drepturilor de autor, administrare de drepturi
de autor și drepturi de proprietate intelectuală
(servicii juridice), consultanță în domeniul
managementului proprietății intelectuale și
dreptului de autor, gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), servicii juridice
privind protecția și exploatarea drepturilor de
autor pentru producții de filme, de televiziune,
de teatru și de muzică, acordare de licențe
altor persoane pentru utilizarea de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor
(servicii juridice), servicii juridice în materie de
exploatare de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, exploatare de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor
prin licențiere (servicii juridice), acordarea de
licențe pentru drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor (servicii juridice), furnizare de
informații privind agențiile de acordare de licențe
pentru drepturi de autor.

───────
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(210) M 2021 08145 (111)184240
(151) 12/11/2021
(732) METAL-STEEL-ART SRL, STR.

DRUMUL CETĂȚII NR. 85, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420063, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

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

cu nr. 1009640/04.04.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: - METAL-STEEL-ART -

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
27.05.17; 27.05.24

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

20. Mobilier metalic, dulapuri metalice
(mobilier), rafturi metalice (mobilier), mobilier
metalic și mobilier pentru camping, rafturi
- ca mobilier, mobilier metalic de birou,
module metalice demontabile (mobilier), pereți
despărțitori metalici (mobilier), accesorii metalice
pentru expunere (mobilier), elemente metalice
pentru pereti, sertare metalice (piese de
mobilier).
35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, comerț cu ridicata, cu amănuntul
și online, servicii de agenții de import-export,
publicitate online și promovare în mediul public,
publicitate la radio, emisiuni TV și în presă,
publicitate prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08261 (111)184378
(151) 17/11/2021
(732) IULIUS NISTOR, SAT SNAGOV,

STR. ZORELELOR NR. 26, JUD.
ILFOV, COMUNA SNAGOV, 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)

DR-ONLINE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010863/14.04.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "DR-ONLINE".

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01;
19.13.22

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

9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software, aplicații software descărcabile,
software pentru planificare, software interactiv
pentru afaceri, software pentru comunicarea
de date, software pentru furnizori de soluții
digitale, 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

(591) Culori revendicate: roșu, roz, maro,
vișiniu, alb

MSA 
- METAL-STEEL-ART -
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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 înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de editare colaborativă în timp real (software
RTCE) înregistrate sau descărcabile, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
servicii de comunicare prin bloguri online.
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, 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, dezvoltare
de platforme de calculatoare, găzduire de
platforme de comunicații pe internet, programare
de software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
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.

───────

(210) M 2021 08288 (111)184241
(151) 18/11/2021
(732) RICSOMTRE SRL, SAT RICHIS

NR.122, JUD. SIBIU, COMUNA
BIERTAN, SIBIU, 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)

Transylvania Inns
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare.
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară

───────

(210) M 2021 08302 (111)184452
(151) 18/11/2021
(732) MDE CONVERTING, SOS

CHIRNOGI, NR 2A, JUDET
CALARASI, OLTENITA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

MDE CONVERTING

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.01; 29.01.08; 26.11.12; 26.01.03

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

(591) Culori revendicate: rosu (HEX #fe0000),
negru (HEX #000000)
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12. Parti si accesorii pentru vehicule,
respectiv:dispozitive adaptate de fixare a
pieselor de automobile de caroseria
automobilelor.

───────

(210) M 2021 08414 (111)184356
(151) 23/11/2021
(732) CREATIVE FITOUT SRL, STR.

ERICH BERGEL NR. 1, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

GEOMETRIQ

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

20. Mobilier.
───────

(210) M 2021 08537 (111)184242
(151) 26/11/2021
(732) COLOR FUNKY STYLE SRL, STR.

GRIGORE URECHE NR. 7A, CASA
CU ABSIDA, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGA NR. 106, BL C1, ET.
4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL IASI, IASI,
700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

Blades pentru pasionați
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1010149/07.04.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

”BLADES” (pentru produsele din clasa 8).

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Satâre (cuţite), tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri)/articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi
linguri).
20. Uleiuri anti-corozive şi uleiuri pentru
conservarea lemnului.
21. Veselă pentru camping.
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, 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, publicarea
de texte publicitare, marketing, furnizarea de
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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
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08585 (111)184443
(151) 02/12/2021
(732) SC RISTO BRAND SRL, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2,
SC. 5, ET. 7, AP. 155, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mi Piace Pasta Fresca
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010509/12.04.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "Pasta Fresca".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.15
(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
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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.

───────

(210) M 2021 08605 (111)184229
(151) 02/12/2021
(732) KATALIN MERAI, STR.ADY

ENDRE, NR.54, AP.1, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

Katarina WEIZER
KATALIN DESSERTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

30. Produse de patiserie, aluat, aluaturi și
amestecuri din acestea, chifle dulci, batoane de
cereale, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște (paste umplute), fidea, torturi, torturi
vegane, torturi de înghețată, prăjituri, aluat
pentru prăjituri, prăjiturici uscate (patiserie),
decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), ciocolată, fondante (cofetărie),
jeleuri de fructe (cofetărie), produse de cofetărie

și înghețate, pricomigdale (patiserie), turtă dulce,
halva, conuri pentru înghețată, budinci, biscuiți
dulci sau sărați, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 08611 (111)184171
(151) 03/12/2021
(732) PROKINETIC & NUTRITION SRL,

STR. ORHIDEELOR, NR. 29,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Emiterea de rapoarte medicale, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății.
41. Instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, servicii de
instruire în domeniul medical, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, servicii de instruire pentru
asistente medicale care fac vizite la domiciliu,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul asistenței medicale, pregătire în arta
înfrumusețării, furnizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizarea de seminarii educative
în materie de terapii de înfrumusețare, realizare,
coordonare şi organizare de conferinţe,
congrese şi simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, 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 ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
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şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere.
44. Terapie logopedă, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, terapie prin dans, servicii de
terapie, consiliere privind terapia ocupațională,
masaj, masaj și masaj shiatsu terapeutic,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul,

asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, furnizare de informații despre
masaj tradițional japonez, furnizarea de
informații medicale, consiliere medicală, clinici
medicale, termoterapie medicală, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, servicii medicale, asistență medicală,
îngrijire medicală, servicii medicale oferite
de clinici medicale, închirierea echipamentelor
medicale, depistare medicală (screening),
efectuarea examenelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de
informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de
asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
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servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
clinici medicale, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, depistare medicală (screening),
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență medicală
de urgență, asistență medicală la domiciliu,
asistență sanitară în legătură cu chiropractica,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu exercițiile
terapeutice, 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
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată
de nutriție, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
gravidității, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere privind

tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consilierea psihologică a personalului,
consultanță cu privire la teste de auz,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
efectuarea examenelor medicale, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
examinarea medicală a persoanelor, informații
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de reflexologie, servicii medicale
și de sănătate, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
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de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platforme electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analize genetice pe animale în scopuri de

diagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, servicii de asistență
sanitară furnizate de companii de asigurări
de sănătate, servicii de centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de chiropractică,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii
de consilierea psihologică a personalului,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, consultanță
în nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii de
consultanță legate de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției.

───────
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(210) M 2021 08614 (111)184172
(151) 03/12/2021
(732) PROKINETIC & NUTRITION SRL,

STR. ORHIDEELOR, NR. 29,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ARA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.16

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

35. Emiterea de rapoarte medicale, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății.
41. Instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, servicii de
instruire în domeniul medical, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, servicii de instruire pentru
asistente medicale care fac vizite la domiciliu,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul asistenței medicale, pregătire în arta
înfrumusețării, furnizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizarea de seminarii educative
în materie de terapii de înfrumusețare, realizare,
coordonare şi organizare de conferinţe,
congrese şi simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, 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 ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere.
44. Terapie logopedă, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, terapie prin dans, servicii de
terapie, consiliere privind terapia ocupațională,

(591) Culori revendicate: roz (Pantone
7433C), rosu, verde, violet
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masaj, masaj și masaj shiatsu terapeutic,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, furnizare de informații despre masaj
tradițional japonez, furnizarea de informații
medicale, consiliere medicală, clinici medicale,
termoterapie medicală, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală, servicii
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, depistare
medicală (screening), efectuarea examenelor
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale),  servicii  de  tratament  medical,
furnizare de  tratament  medical, închiriere de
echipament medical  și de îngrijire medicală,
servicii  de  îngrijiri medicale,  examinarea 
medicală  a  persoanelor, închiriere  de 
instrumente  medicale,  servicii  de informare 
medicală, planificare de tratamentemedicale, 
servicii  de  analize  medicale,  servicii de 
consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de
asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de

degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
clinici medicale, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, depistare medicală (screening),
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență medicală
de urgență, asistență medicală la domiciliu,
asistență sanitară în legătură cu chiropractica,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu exercițiile
terapeutice, 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
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere    farmaceutică, servicii  oferite  de
clinici,  clinici medicale,  consiliere  genetică,
consiliere în  domeniul imunologiei,  consiliere
în  domeniul înfrumusețării,  consiliere  în
domeniul  nașterii, consiliere  în  domeniul
stomatologiei,    consiliere     în    materie   de
sănătate,  consiliere  legată  de  nutriție,
consiliere   medicală   în   domeniul  geriatriei,
consiliere         medicală         în  domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
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slăbitului, consiliere medicală în domeniul
gravidității, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consilierea psihologică a personalului,
consultanță cu privire la teste de auz,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
efectuarea examenelor medicale, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
examinarea medicală a persoanelor, informații
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de reflexologie, servicii medicale
și de sănătate, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),

servicii de masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
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privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platforme electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, servicii de asistență
sanitară furnizate de companii de asigurări
de sănătate, servicii de centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de chiropractică,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii
de consilierea psihologică a personalului,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, consultanță
în nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii de
consultanță legate de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, furnizare de informații

despre suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției.

───────

(210) M 2021 08638 (111)184243
(151) 03/12/2021
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DIGASTROGEL REFLUX

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

5. Substante si alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru bebeluși, suplimente dietetice de uz uman
si veterinar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08639 (111)184244
(151) 03/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

BUCUREŞTI SECTORUL 6, STR.
PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010441/11.04.2022, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
"Albastru de metilen" şi "Vitamina C".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.03.02; 29.01.15; 26.11.13; 02.01.01

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

5. Preparate cu vitamina c, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă

de suplimente alimentare, dropsuri pentru gât,
elixire pentru prevenirea infecțiilor în gât
35. Publicitate

───────

(210) M 2021 08650 (111)184259
(151) 15/12/2021
(732) KRISTINA GHITA ARTIST S.R.L.,

STRADA RÎULUI 7, JUDEŢ
ARGEŞ, COSTESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

kristali HOUSE OF CRYSTALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vanzare cu amanuntul, prin
regruparea in folosul tertilor a unei game variate
de articole respectiv: bijuterii, ceasuri, pietre
semi pretioase, pietre pretioase, obiecte de
podoaba (exceptând transportul) permintand
clientilor sa vada si sa cumpere respectivele
articole, din magazine fizice sau online, prin
intermediul unei retele de calculatoare, sau din
cataloage.

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

galben, rosu

Sanvero SeptiBlu
Albastru de metilen 3 mg

 Vitamina C 100 mg
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(210) M 2021 08667 (111)184245
(151) 06/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Coenzima
Q10 FORTE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1010440 din data

11.04.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Coenzima Q10 FORTE.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.01; 26.11.13; 26.05.04

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare cu coenzima q10, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 08675 (111)184269
(151) 06/12/2021
(732) SHISA TO GO S.R.L.,

STR.LĂMÂIŢEI NR.28, SECTOR 4,
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)

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

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1011414 din
data 20.04.2022, solicitantul nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirii: "iShisha".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: narghilele, narghilele electronice,
tutun pentru narghilea, mu'assel (tutun pentru
narghilea), tutun cu arome, substanțe pentru a
fi inhalate cu ajutorul narghilelelor, în special
arome, aerosoli inhalabili și substanțe-suport
pentru aceștia pentru a fi utilizate în narghilele,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
înlocuitori de tutun, pietre de aburi pentru
narghilele, vaporizatoare orale pentru fumătorii,
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

(591) Culori revendicate: roșu, galben, gri,
negru, alb, roz
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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
ridicată.

───────

(210) M 2021 08691 (111)184159
(151) 06/12/2021
(732) SPIDERLINKED SRL, STR.

HARMANULUI, NR. 284, JUD.
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SPIDERLINKED LINKING THE
FUTURE WITH THE PRESENT

(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,
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, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și

suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), decodoare, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, aparate de
copiere, aparate de înregistrare, baze de
date computerizate, conținut media, fișiere
de date înregistrate, buletine informative
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți electronice, cărți audio, publicații
electronice descărcabile, modele de realitate
virtuală, medii descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), software, aplicații
software descărcabile, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, platforme
de software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI,  NR.12-14,  BUCURESTI,
ROMANIA
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rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap)
42. 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, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware

pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web

───────

(210) M 2021 08692 (111)184160
(151) 06/12/2021
(732) SPIDERLINKED SRL, STR.

HARMANULUI NR. 284, JUD.
BRAŞOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.13.08
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
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, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, descărcabile, portaluri
inteligente pentru stocare definită prin software,
platforme de software colaborative (software),
pachete de software, software pentru inteligență
artificială și învățare automată, software de
monitorizare, analiză, control și derulare de
operațiuni din lumea fizică, software de sistem
și de suport de sistem și firmware, sisteme
de operare, programe de sisteme de operare,
firmware și drivere pentru dispozitive, software
pentru aplicații web și servere, calculatoare și
hardware de calculator, servere cloud, software
pentru cloud computing, software pentru servere
de cloud.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea

accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (WAP)
42. 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, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de testare, autentificare
și controlul calității, consultanță IT, servicii
de consiliere și asigurare de informații în
domeniul it, gestionarea serviciilor informatice
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(ITSM), dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţ, găzduirea site-urilor (site-uri
web), instalarea de software pentru calculatoare,
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, proiectare de hardware pentru
prelucrarea și distribuirea conținuturilor media,
cercetare în domeniul mijloacelor de comunicare
sociale, programare de aplicații multimedia,
găzduire de conţinut digital, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (ACaaS), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
IT, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web.

───────

(210) M 2021 08699 (111)184252
(151) 07/12/2021
(732) CONNECTIBUSS SRL, STR.

IANCU DE HUNEDOARA NR.
54, CAMERA 3, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. STEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LA CULTURA FASHION CLUB
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009056
din data 28.03.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: "FASHION CLUB".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de administrare a comunităţilor online,
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marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ și regruparea în
avantajul terților a produselor precum: săpunuri,
parfumuri, cosmetice, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
de curăţare, lustruire, degresare şi abrasive,
ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
ochelari de protecţie pentru sporturi, ochelari
inteligenţi, tocuri pentru ochelari, şnururi pentru
telefonul mobil, ceasuri inteligente, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), huse
pentru dispozitive electronice, mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, rame foto digitale,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, butoni, ace de cravat, agrafe
de cravată, inele de chei, lanţuri pentru
brelocuri, pandantive pentru brelocuri, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, piele şi imitaţii de
piele, piei de animale şi piei brute, bagaje
şi genţi de transport, poşete, geamantane,
genţi de cosmetice, nedotate, cufere (de voiaj),
genţi de voiaj, genţi tip marsupiu pentru
transportul copiilor, ghiozdane, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale, etuiuri pentru
cărţile de vizită şi carduri, portofele, portchei,
cutii şi tocuri din piele sau carton imitaţie de
piele, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului (exceptând
transportul lor), prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii pentru comerţul electronic, acces
la conținut, site-uri web și portaluri, furnizare
de acces la conținut, site-uri web și portaluri,
furnizarea accesului utilizatorilor la motoarele
de căutare, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme şi portaluri de pe internet, furnizare
de acces la platforme de comerț electronic
pe internet, servicii de trimitere și primire a
mesajelor.

───────

(210) M 2021 08712 (111)184523
(151) 07/12/2021
(732) SEVE SHOP SRL, STRADA

BALIȚEI NR. 76, CORNU DE JOS,
JUD. ILFOV, COMUNA CORNU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SEVE SHOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Roboți cu inteligență artificială de uz
casnic pentru curățenie și spălat, roboți
pentru curățenie, mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, roboți industriali.
9. Ceasuri inteligente, camere video portabile,
camere video digitale, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video cu funcționalități
multiple, carcase rezistente la apă pentru
camere video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, brățări inteligente, căști,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare.
12. Drone cu cameră, drone civile, drone de
livrare, cărucioare pentru copii.
16. Abțibilduri (decalcomanii), imagini aplicate
sub formă de abțibilduri.
21. Raclete de uz casnic, raclete (manuale)
pentru curățenie, raclete pentru curățat geamuri,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii.
28. Jucării, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, jocuri, roboți de jucărie, jucării, jocuri
și articole de joacă.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
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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:
roboți cu inteligență artificială de uz casnic
pentru curățenie și spălat, roboți pentru
curățenie, mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, roboți industriali,
ceasuri inteligente, camere video portabile,
camere video digitale, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video cu funcționalități
multiple, carcase rezistente la apă pentru
camere video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, brățări inteligente, căști,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, drone cu cameră, drone civile,
drone de livrare, cărucioare pentru copii,
abțibilduri (decalcomanii), imagini aplicate sub
formă de abțibilduri, raclete de uz casnic, raclete
(manuale) pentru curățenie, raclete pentru
curățat geamuri, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, jucării,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
jocuri, roboți de jucărie, jucării, jocuri și articole
de joacă, 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 08749 (111)184246
(151) 08/12/2021
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI , SOS. PIPERA
NR.46D-46E-48, CLADIREA C,
OREGON PARK, ET.6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cnet CREDIT DE NEVOI
PERSONALE PRIN INTERNET

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

înregistrată cu nr. OSIM 1011294
din data 08.04.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: "CREDIT DE NEVOI
PERSONALE PRIN INTERNET".

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

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7740c), (Pantone 3435)

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale didactice sau pentru
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
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(210) M 2021 08752 (111)184247
(151) 08/12/2021
(732) VLAD ANDREI MAXIM, STR.

MARASTI NR.15, BL.D411, ET.2,
AP.12, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

PSYCHO CHURROS
& COFFEE

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

nr.1010129/07.04.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: "CHURROS" şi "COFFEE".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04

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

30. Cafea, ceai cacao și cafea artificială, orez,
paște și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
serbeturi și alte glazuri comastibile, zahăr, miere,
melasa, drojdie, praf de copt, sare, condimente
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 08767 (111)184357
(151) 09/12/2021
(732) SURPRIZE LA DOMICILIU CU

ANDREEA MOISA SRL, STR. EMIL
BRĂESCU NR. 800, JUD. BACĂU,
MĂGURA, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

SD

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 19.01.04;
05.05.20; 21.01.25; 29.01.15

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, verde,
albastru, galben, roz, alb, negru, maro
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(210) M 2021 08788 (111)184270
(151) 09/12/2021
(732) HAILAMUNTE S.R.L., SAT BRAN,

STR. CALEA ZĂNOAGA NR.21,
JUD. BRAȘOV, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, 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)

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

cu nr. OSIM 1011288 din data 19.04.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: "HAI LA MUNTE" și "BRAN".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
06.01.02; 06.01.04; 26.01.01; 26.01.06

(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 08790 (111)184367
(151) 09/12/2021
(732) HAILAMUNTE S.R.L., SAT BRAN,

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

(540)

Restaurant BRAN PARC
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1011289
din data 19.04.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: "BRAN".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.08; 26.05.08

(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).

───────

STR. CALEA ZĂNOAGA NR.21,
JUD. BRAȘOV, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA
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ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD., SUITE 200,
FLORIDA, WEST PALM BEACH, FL
33401, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

2767 C), roșu (Pantone 201 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2021 08814 (111)184376
(151) 10/12/2021
(732) UNITED STATES POLO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.11.03
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone

cravate, îmbrăcăminte de stradă, paltoane
bărbăteşti, pardesie, pantaloni (am.), jachete cu
glugă (parka), ponchouri, pulovere, hanorace
(pulovere), pijamale, saronguri, panglici pentru
purtare, eșarfe, șaluri, cămăși, cămăși cu
mânecă scurtă, articole sport din jerseu,
tricouri polo, tricouri pentru rugby, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, chiloţi tip boxeri,
măști de somn, furouri (lenjerie de corp),
șosete, costume, suspensoare, lenjerie de
corp/desuuri, flanele, body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți,
pantaloni, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
veste, îmbrăcăminte impermeabilă, articole
pentru acoperirea capului: fesuri (beanies), șepci
de baseball, bonete, jobene, cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), berete, articole de
încălțăminte: sandale, papuci, cizme, pantofi
de sport, pantofi de ocazie, tocuri, tălpi pentru
încălţăminte, șireturi, fitinguri metalice pentru
încălţăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și
servicii de comerţ online cu amănuntul în
domeniul confecțiilor, articolelor de îmrăcăminte
și accesoriilor de modă, publicitate în legătură cu
servicii de comerț cu amănuntul.

clase:
18. Genți, genţi de mână, genți de umăr, genți de
mână (poșete), genți cu brațară, portofele pentru
monede, portofele, etuiuri pentru cardurile de
credit (portofele), etuiuri pentru cărţile de vizită,
sacoșe, genţi de spate, genți pentru sporturi,
genți pentru cărți/ ghiozdane, genți de plajă,
sacoșe, genți pentru scutece, genţi de cosmetic,
nedotate,  genți  de  călătorie,  bagaje,  umbrele.
25. Articole de îmbracăminte respectiv:
îmbrăcăminte pentru nou-născuți, bandane
(fulare), halate de baie, slipuri de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
sutiene, camisole, îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
șaluri, rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), cape, mănuşi (îmbrăcăminte),
bentiţe (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jeanși denim, jersee
(îmbrăcăminte),  tricotaje  (îmbrăcăminte),
costume de bal mascat, mănuși cu un deget,
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(210) M 2021 08817 (111)184129
(151) 10/12/2021
(732) AESTHETIQUE THERAPY SRL,

STR. ALEEA TINCANI NR. 4A,
CAMERA 2, BL. 824, SC.4, ET.9,
AP 172, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Aesthetique Therapy
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1010831 din data

13.04.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Aesthetique Therapy.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.05;
05.03.07; 05.05.21

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

44. Activități de întreținere corporală, servicii de
coafură și alte activități de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 08834 (111)184455
(151) 10/12/2021
(732) SC AGRO COSM FAN SRL,

COMUNA APAHIDA, STR. 1 MAI
NR. 40, JUDEȚUL CLUJ, SAT
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Lăptăria M. FAPTE DE LAPTE
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1011199 din
data 18.04.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Lăptăria".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08854 (111)184511
(151) 11/12/2021
(732) UNIVERSITATEA STEFAN CEL

MARE DIN SUCEAVA, STR.
UNIVERSITATII, NR. 13, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, 720229,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

USV

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

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

───────

(210) M 2021 08859 (111)184234
(151) 13/12/2021
(732) S.S. ASSAULT GROUP SRL, STR.

LIVIU CIULEI NR. 23, ET. P, AP. 1,
JUDEȚ SIBIU, CISNADIE, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

S.S. ASSAULT GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05;
03.01.16; 26.01.01; 26.11.03

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul securitatii
si a stingerii a incendiilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, 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 prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, 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 în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
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, 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, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor (recrutare de personal).
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
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de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile de
furnizare a gazului, servicii de service de urgență
la istalațiile de furnizare curentului electric,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
apei, servicii de evacuare (curățenie), instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare

de sisteme de evacuarea fumului, curățarea
coșurilor de fum, reparații de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme, instalarea de alarme antifurt, instalare de
alarme antifurt, instalare,întreținere și reparare
de alarme antifurt, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, întreținere de utilaje industriale, reparații
și întreținere de clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, întreținere și reparare
de angrenaje, stații service pentru întreținerea
vehiculelor, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, întreținere și reparare de transmisii
manuale, reparare și reparare de vehicule
electrice, reparații de utilaje, reparații de mașini,
renovarea și repararea clădirilor, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, inspecția
clădirilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, inspecția structurilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, detectarea curenților de
aer în clădiri, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție).
39. Inchiriere de autovehicule rutiere, închirierea
mijloacelor de transport, servicii de închiriere
de mașini, închiriere de furgonete pentru
demenajări, închiriere de căi carosabile
mobile, salvare subacvatică (transport), servicii
scufundări (salvare), servicii de salvare
(transport), salvare, recuperare și remorcare,
operațiuni de salvare (transport), salvare de
persoane (transport), salvare de nave, salvarea
(transport) vehiculelor în aer, salvarea (transport)
vehiculelor în apă, salvare încărcături de pe
cargoboturi (transport), servicii de scufundări
pentru salvare, salvarea (transport) vehiculelor
de la sol, servicii de salvare a animalelor
(transport), servicii de salvare, recuperare și
remorcare, închirieri de aparate de scufundări
pentru salvare, servicii de salvare a animalelor
de companie (transport), remorcarea de urgență
a automobilelor, tractarea de urgență a
camioanelor, tractare de urgență de autovehicule
sau camioane, inspecție de bunuri pentru
transport.
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de agenții de detectivi, servicii de
consultanță cu privire la prevenirea infracțiunilor,
servicii de consultanță în materie de prevenire
a criminalității, servicii de portar (concierge),
servicii oferite de un detectiv, servicii de
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portar hotelier (concierge), servicii de rețele
de socializare on-line, supraveghere de copii
la domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpânilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, consultanță
în materie de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, 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 şi a altor valori, gardă de
corp personală (escortă), escortă personală
(gardă de corp), servicii prestate de gardă de
securitate, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
monitorizare avertizoare de incendiu, închiriere
de avertizoare de incendiu, servicii de
stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a incendiilor,
închiriere de uniforme, închiriere de extinctoare,
închiriere de alarme, închiriere de echipamente
de siguranță, închiriere de îmbrăcăminte de
protecție, monitorizarea sistemelor de securitate,
marcaj de securitate pentru bunuri, consultanță
în materie de securitate fizică, închiriere de
aparatură de securitate, marcaj de securitate
a documentelor, controlul de securitate al
bagajelor, inspectarea uzinelor în scopuri
de securitate, consultanță în materie de
securitate radiologică, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de control de securitate
al bagajelor în aeroporturi, control de securitate
pentru persoane și bagaje în aeroporturi,
servicii de control de securitate al bagajelor la
aeroport, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere

de măști de protecție, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, închiriere
de îmbrăcăminte și echipamente de protecție,
administrarea riscurilor pentru sănătate și
siguranță, servicii de evaluare a riscului
pentru sănătate și siguranță, supravegherea
alarmelor antiefracție, servicii de monitorizare
a alarmelor, servicii de detectare de bombe,
servicii de detectare și dezamorsare a bombelor,
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 arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice 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, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de reţele de
socializare online, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanță în materie de securitate
în muncă, marcarea câinilor în vederea
identificării acestora, în scopuri de securitate.

───────
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(210) M 2021 08860 (111)184109
(151) 13/12/2021
(732) SC SURPRIZE DAMBOVITA SRL,

STR. VASILE FLORESCU NR.
4, BLOC 22, SCARA A, ET. 2,
APT. 10, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Surprize La tine acasă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 21.01.16;
26.04.01; 26.04.02

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

35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de franciză, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2021 08861 (111)184506
(151) 13/12/2021
(732) SC CIPSTOVAL SWEETS SRL,

ALEEA CATINEI NR. 4, BL. 28A,
SC. B, ET. 2, AP. 31, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MORE THAN SALT SALT
WITH PERSONALITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.03.15; 05.03.17; 07.01.16

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

30. Sare cu condimente, sare, sare de bucătărie
condimentată, sare pentru condimentarea
mâncării, sare de mare de bucătărie, sare,
mirodenii, arome și condimente, sare de masă,
sare de bucătărie, sare pentru conservarea
alimentelor.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul și online cu produse de
sare.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb, verde
deschis, verde închis, maro deschis,
maro închis, negru
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(210) M 2021 08865 (111)184409
(151) 13/12/2021
(732) ECO-FERM SRL, SOS. PLOIESTI

VALENI, NR. 16, JUD. PRAHOVA,
BOLDESTI-SCAENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

Laptaria lui Matache
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi facute din
iaurt, brânzeturi, iaurt, gustări pe bază de
lapte, frișcă, deserturi preparate din produse
lactate, iaurt de soia, lapte, zer, unt, smântână,
brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi din lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de bacterii
din acid lactic, băuturi pe bază de iaurt, băuturi
pe bază de lactate care conțin fulgi de ovăz,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază
de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi pe
bază de lapte cu aromă de cacao, băuturi
pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază
de lapte cu conținut de cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, caș, budinci pe bază de
lapte, bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bucăți de tofu prăjite (abura-age),
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă,
brânză rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră, brânză
de oaie, brânză cu pastă moale, brânză cu
mucegai, brânză cu ierburi, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză cu condimente, brânză
quark, brânză cheddar, brânzeturi proaspete
nematurate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, înălbitori
pentru băuturi (lactate), iaurturi de băut, iaurturi
cu gust de fructe, iaurturi cremoase, iaurturi
aromate, iaurt preparat din lapte de capră, iaurt

cu conținut scăzut de grăsimi, glazură de frișcă
pe bază de lactate, ghee (unt limpezit), frișcă
vegetală, frișcă sub formă de praf pentru cafea,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), fermenți de lapte pentru uz culinar,
deserturi reci din produse lactate, deserturi
pe bază de lapte artificial, deserturi din iaurt,
creme de brânză, cheag, ceai cu lapte (în care
predomină laptele), înlocuitori de unt, înlocuitori
de smântână, înlocuitori de lapte, înlocuitori
de frișcă pentru băuturi, înlocuitori de brânză,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitor de frișcă
lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut de
lapte, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
lapte de nucă de cocos folosit ca băuturi, lapte
de migdale de uz culinar, lapte de migdale,
lapte de cânepă destinat utilizării ca înlocuitor
de lapte, lapte de cocos (băuturi), lapte de
cocos, lapte de capră, lapte de arahide pentru
uz culinar, lapte de arahide, lapte de albumină,
lapte condensat, lapte bătut, lapte aromat, lapte
acidofil, produse lactate, kefir (băutură din lapte),
preparate pentru fabricarea iaurtului, preparate
cu brânză de țară, praf de frișcă (produse
lactate), praf de brânză, mix de brânzeturi,
mascarpone, margarină, lichior de ouă (non-
alcoolic), lapte praf pentru scopuri de alimentație,
lapte praf de soia, lapte praf de cocos, lapte praf
de capră, lapte praf aromatizat pentru preparat
băuturi, lapte praf, lapte fermentat la cuptor, lapte
fermentat, lapte ecologic, lapte din boabe de
soia, lapte deshidratat, lapte degresat, lapte de
vacă, lapte de ovăz, lapte de orez de uz culinar,
lapte de orez, lapte de oaie, zer uscat, zer de
unt, unt cu usturoi, unt cu plante aromatice,
cremă de unt, tzatziki, tempeh, sosuri pe bază de
lactate, sosuri de brânză (tartinabile), smântână
grasă, smântână (produse lactate), skyr (iaurt
tipic islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka
(lapte fermentat), produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, produse lactate
tartinabile, 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, supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
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refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză albă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui, ouă și produse din
ouă, caimac, brânzeturi, frișcă, lapte condensat,
lapte, smântână, zer, lapte ecologic, produse
lactate tartinabile, gustări pe bază de lapte,
băuturi pe bază de lapte, deserturi pe bază
de lapte, uleiuri și grăsimi, uleiuri și grăsimi
comestibile, supe și baze de supă, extracte din
carne, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, carne și produse din carne.

───────

(210) M 2021 08867 (111)184248
(151) 13/12/2021
(732) ALINA - MONICA GANEA -

NASTA, STR. CIREȘOAIA NR.
32, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PROASPĂT COPT PÂINE
ARTIZANALĂ CU MAIA

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

nr.1026070/16.10.2017, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirilor: "PROASPĂT

COPT" şi "PÂINE ARTIZANALĂ CU MAIA" .

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.03.20; 26.11.13; 26.01.03

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

30. Pâine, maia, produse de patiserie.
───────
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(210) M 2021 08874 (111)184309
(151) 13/12/2021
(732) IRINA-OANA FURDUI, STR.

VERONICA MICLE NR. 3, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 1, 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)

IMPROVOCATIVE

(531) Clasificare Viena: 04.05.21; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.03

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale de
sprijin, ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, organizare
de ateliere organizate în scopuri educative,
organizare de 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, instruire cu privire
la dezvoltarea personală, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, servicii educative pentru dezvoltarea

aptitudinilor intelectuale ale copiilor, organizare
și coordonare de cursuri educaționale, servicii
educative și de instruire, organizare de ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire, furnizare de centre
de recreere, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire,
tabere de recreere, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de 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 2021 08875 (111)184524
(151) 13/12/2021
(732) MIETEN HAUSE S.R.L.,

STR. CAZARMII NR. 16, SAT
SÂNPETRU, JUD. BRAŞOV,
COMUNA SÂNPETRU, BRAȘOV,
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)

Casa Roth
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.08;

06.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru, galben, 
gri,alb
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43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2021 08915 (111)184208
(151) 14/12/2021
(732) LIVIU CHIRIC, STR. RADU

BOIANGIU NR. 15-17, BL. 60,
AP. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011386, ROMANIA

(540)

faragrija.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de brokeraj.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 08939 (111)184371
(151) 15/12/2021
(732) TRANSILVANIA INVESTMENTS

ALLIANCE SA, STR. NICOLAE
IORGA NR.2, JUDET BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL,
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08

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

cu nr. OSIM 1010735 din data 13.04.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "Transilvania” și "Investments”.

(591) Culori revendicate: portocaliu ( Pantone
151), albastru (Pantone 2727), verde
(Pantone 3405), negru (Pantone 447)

35. Servicii de consiliere privind analiza
activității economice, previziuni și analize
economice, servicii de informații de piață
privind indiciile bursiere, planificarea afacerilor,
analiza informațiilor de afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
compilare de statistici referitoare la afaceri,
furnizare de informații comerciale asistate de
calculator, studii de cercetare privind informațiile
comerciale, publicitate prin bannere, studii
economice în scopuri comerciale, consultanță
cu privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, asistență în materie
de management privind afacerile, analiza
afacerilor comerciale, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate online, promovare computerizată
de afaceri, servicii de externalizare sub
formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, întocmire de rapoarte
economice, servicii de intermediere comercială,
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii
de comparare a prețurilor, intermedierea de
contacte comerciale și economice, furnizare
de informații pentru afaceri, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
studii statistice în afaceri, previziuni economice,
obținerea de informații comerciale, agenții de
furnizare de informații comerciale, colectare de
informații comerciale, audit financiar, furnizare
de informații privind schimburile comerciale,
auditare afaceri, analiză strategică a activității
economice, servicii de informații comerciale,
analiză economică în scopuri de afaceri,
asistență în materie de management, studii
de afaceri, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, oferte pentru licitații
online în numele terților, compilare de
informații comerciale, evidență contabilă pentru
transferul electronic de fonduri, administrare
de afaceri, analiză statistică în afaceri, servicii
de consultanță în achiziții de întreprinderi,
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, analiza tendințelor de
afaceri, consultanță profesională în afaceri,
difuzare de informații de afaceri, management
de afaceri comerciale, furnizare de informații
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36. Servicii de recuperare a creanțelor și
de factoring de datorii, servicii de brokeraj
pe piețele financiare, furnizare de capital de
investiții, servicii de investiții în titluri de valoare
pentru investitori privați, schimb financiar de
monede virtuale, gestionarea portofoliului de
investiții, servicii financiare privind acreditivele,
sponsorizare și protecție financiară, brokeraj de
opțiuni comercializate, achiziții pentru investiții
financiare, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, servicii de
carduri de cecuri bancare, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii bancare
automate pentru returnarea restului, depozite de
economii, servicii de bursă și brokeraj, investiții
financiare, servicii de înregistrare automată
pentru tranzacții financiare, fonduri mutuale,

servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
financiare prestate prin mijloace electronice,
analiză financiară computerizată, administrare
de investiții în pensii, administrarea asigurărilor,
servicii financiare privind investițiile, servicii
financiare privind garantarea fondurilor, servicii
pentru investi ții de bani, factoring, servicii
de compensare și decontare financiară,
servicii bancare accesate cu cardul, servicii
bancare automate privind tranzacțiile cu
cardul charge, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, emisiune de
cecuri bancare, consultanță în materie de
investiții de capital, servicii bancare de
economisire, servicii de brokeraj pentru investiții
de capital, servicii bancare internaționale,
brokeraj cu ipoteci comerciale, planificare
de investiții imobiliare, consultanță financiară
privind împrumuturile, management financiar,
servicii bancare comerciale online, brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
financiară privind investițiile în infrastructură,
brokeraj de credite, servicii de conturi de
investiții, investiții de fonduri de capital, emisiune
de cecuri, servicii bancare privind cecurile
de călătorie, împrumuturi în rate, servicii de
analiză financiară privind investițiile, brokeraj de
mărfuri, consiliere financiară privind investițiile,
procesarea plăților, servicii ale agențiilor
de factoring, gestiune financiară cuprivire
la investiții, servicii de analiză financiară,
împrumuturi (finanțare), brokeraj de asigurări,
servicii bancare electronice dematerializate,
servicii bancare prin internet, servicii de brokeraj
cu contracte futures referitoare la transportul
de mărfuri, servicii de cercetare economică
(financiară), cluburi de investiții, servicii de
custodie a investi țiilor, brokeraj de acțiuni,
administrarea fondurilor de pensii facultative,
investiții de fonduri mutuale, subscrieri de
asigurări financiare, subscrierea asigurărilor de
sănătate, emisiune de cecuri de călătorie,
management financiar în activitatea bancară,
administrarea fondurilor de investiții, servicii de
investiții în titluri de trezorerie, servicii financiare
pentru garantarea fondurilor pentru terți,
managementul pierderilor financiare, deținerea
de depozite, servicii de recuperare a datoriilor
și de factoring, servicii de brokeraj financiar,
servicii de informare în materie de operațiuni
bancare, servicii de cercetare în domeniul
investițiilor financiare, servicii de subvenții
financiare, gestiunea investi țiilor pentru cluburi
și societăți mutuale, servicii de plată a pensiilor,
achiziție și emisiune de cecuri de călătorie,
servicii de acordare de credite ipotecare și
brokeraj ipotecar, tranzactii de mărfuri (servicii

comerciale, furnizare de informații comerciale
computerizate, studii privind eficiența afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, cotații pentru oferte de
licitații, asistență în domeniul administrării
activităților economice, consultanță pentru
conducerea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de informații
comerciale, prin internet, analiza statisticilor
de afaceri, servicii de furnizare de informații
comerciale, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, cercetare în domeniul afacerilor,
cercetări pentru afaceri, informații comerciale,
servicii de înregistrare a cardurilor de credit,
consultanță în afaceri, audit computerizat,
publicitate, servicii de externalizare în domeniul
analizelor comerciale, administrarea afacerilor,
servicii de achiziții, supervizare de afaceri,
organizarea și coordonarea de licitații, informații
și investigații comerciale, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, planificare strategică în
afaceri, furnizare de informații economice cu
privire la fuziuni, servicii de informații de piață
privind rapoartele comerciale, audit, organizare
de licitații pe internet, estimare în afaceri
comerciale, servicii de informații economice
în scop comercial, audit contabil, licitaţii în
domeniul imobiliar, asistență în conducerea
afaceri, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, sondaje pentru scopuri
de afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
promovarea afacerii (publicitate).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

750

financiare), credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
servicii de conturi bancare și conturi de
economii, administrare de investiții în fonduri
de pensii, administrare de depozite acceptate,
consiliere privind investițiile pentru pensie,
emisiune de cecuri de călătorie și scrisori de
credit, asigurări, servicii bursiere, organizare
de investiții financiare, investiții în fonduri de
pensii facultative, consultanță în materie de
investiții, furnizare de informații online privind
conturile de investiții, servicii financiare privind
tranzacționarea de acțiuni, servicii financiare
privind cardurile de credit, finanțarea investițiilor,
servicii bancare financiare pentru persoane
particulare, servicii pentru conturi de investiții
furnizate de societăți financiare de tip building
society, servicii de acordare de credite ipotecare
și de brokeraj ipotecar, brokeraj automat cu titluri
de valoare, managementul riscului în asigurări,
dezvoltare de portofolii de investiții, investiții prin
mijloace electronice, servicii bancare, investiții
de fonduri pentru terți, plasări private și servicii
de investiții de capital de risc, compensare
de cecuri, servicii de informații financiare cu
privire la valută, servicii financiare de plată,
garanții referitoare la împrumuturi, analiză
și consultanță financiară, servicii financiare
bancare pentru depunerea banilor, brokeraj
financiar, subscrieri financiare și emisiuni
de titluri de valoare (banking de investiții),
servicii de management al riscului financiar,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii financiare privind ipotecile, consiliere
privind investiț iile în timpul pensiei, brokeraj
de reasigurări, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, consiliere pentru investiții
în mărfuri, servicii de autorizare de cecuri,
cercetare financiară în domeniul managementul
riscului, servicii de împrumut pentru investiții
în proprietăți, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind acțiunile, servicii financiare, respectiv
decontarea datoriilor, administrare fiduciară de
fonduri de pensii, factoring pentru export,
monitorizare de fonduri de pensii, brokeraj de
credite de compensare a emisiilor de carbon,
investiții de capital propriu, servicii de afaceri
monetare, studii financiare, servicii bancare
personale, servicii de planificare financiară și
de consiliere în investiții, servicii de brokeraj
de obligațiuni, încasare de cecuri personale,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), investiții industriale, procesarea
informațiilor financiare, servicii de conturi
bancare, intermediere în domeniul investițiilor,
fonduri de pensii, servicii financiare referitoare
la plăți în numerar, procesarea plăților

cu cecuri electronice, investiții de capital,
servicii de gestiune a investițiilor, servicii
de tranzac ții financiare online, servicii de
acceptare de cecuri electronice, servicii de
consultanță privind investițiile financiare, servicii
de date financiare computerizate, brokeraj de
acțiuni și obligațiuni, servicii de consiliere
privind investițiile financiare, servicii bancare
furnizate în scopul plătirii facturilor prin
telefon, servicii de multifinanțare cu obținere
de beneficii financiare, analiză economică
financiară, servicii referitoare la conturi de
depozite, servicii de informații computerizate
privind investițiile, servicii bancare electronice,
investiții în proprietăți imobiliare, intermediere
de investiții, în special investiții de capital,
servicii de finanțare și asigurare, servicii bancare
automate, servicii de încasare a cecurilor,
furnizare de informații referitoare la investiții
tranzacționate public, servicii fiduciare și de
consultanță în investiții, servicii financiare în
legătură cu monede digitale, servicii financiare
de curtaj vamal, servicii bancare prin telefon,
servicii referitoare la depozite, servicii de
evaluare de cecuri, servicii financiare furnizate
de societățile de asigurări, servicii financiare
privind retragerea și depunerea de numerar,
servicii bancare furnizate școlilor, punere la
dispoziție de planuri de economii și investiții,
servicii de brokeraj și tranzacționare de titluri de
valoare, managementul trusturilor de investiții,
servicii ale trusturilor de investiții, brokeraj
ipotecar, administrare de servicii de investiții de
capital, evaluare financiară, investiții financiare
în domeniul titlurilor de valoare, servicii ale
birourilor de credit, previziuni financiare, servicii
de consultanță financiară, servicii bancare
privind depozitele de bani, procesarea cererilor
de despăgubiri, înregistrare de tranzacții între
părți cu privire la investiții, multifinanțare, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
împrumuturi comerciale, servicii computerizate
de informații financiare, servicii bancare privind
transferul electronic de fonduri, negociere pentru
încasarea de cecuri și facturi, consiliere
în investiții, factoring de operațiuni financiare,
furnizare de informaţii financiare cu privire la
industria financiară implicată în investiţii care
au ca scop mediul înconjurător, servicii de
investiții pentru clienți particulari, servicii de
brokeraj pentru cumpărare în rate, investiții
de fonduri în scopuri caritabile, agenții de
factoring, servicii de împrumuturi financiare,
monitorizarea performanței investițiilor, servicii
ale societăților de investiț ii, servicii de
investiții în proprietăți comerciale, servicii de
încasare de cecuri, servicii privind capitalul
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financiară a investițiilor și cercetare bursieră,
servicii de informații privind conturile bancare,
servicii de schimburi financiare, tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii financiare pentru administrarea
cardurilor de credit, servicii administrative privind
investițiile, gestiune financiară a capitalului de
risc, a capitalului de investiții și a capitalului
pentru dezvoltare, servicii financiare privind
emiterea de carduri bancare și carduri de
debit, administrare de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii financiare furnizate
de societăți financiare de tip building society,
servicii referitoare la cardurile care dovedesc
garanția cecurilor, consultanță financiară privind
lichidările, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul investițiilor bancare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj
de obligațiuni, analiză financiară, gestionarea
cecurilor, servicii pentru executarea tranzacțiilor
financiare, servicii bancare de investiție, servicii
de investiții cu rentă variabilă, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
management financiar pentru afaceri, furnizare
de informații prin telefon privind conturile de
investiții, servicii de evaluare a garanțiilor
financiare, servicii de consiliere de brokeraj
privind asigurările, servicii de investiții în
fonduri speculative, procesarea operațiunilor
de plată pe internet, brokeraj de metale
prețioase, servicii de consiliere în administrarea
fondurilor de pensii, managementul portofoliului
de investiții, obligațiuni (servicii de garanții
financiare), servicii de brokeraj referitoare la
piețele de titluri de valoare, servicii financiare
privind afacerile, finanțarea împrumuturilor,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
încasarea cecurilor, servicii financiare privind
furnizarea și structurarea capitalului, planificare
financiară și management financiar, servicii
de investiții cu capital variabil în domeniul
asigurărilor, servicii consultative și de
consultanță privind investițiile bancare, servicii
de compensare de cecuri, investi ții imobiliare,
servicii bancare și de asigurare prin telefon,
servicii de evaluări financiare, servicii bancare
referitoare la transferul de fonduri din conturi,
servicii de factoring pentru facturi, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare, servicii financiare privind
asigurarea, servicii de validare a cardurilor
de credit, servicii de planificare financiară,
servicii financiare privind titlurile de valoare
internaționale, brokeraj de titluri și bunuri
de valoare, brokeraj de asigurări de viață,
servicii consultative financiare privind insolvența,

de risc și investiții în capital pentru proiecte,
servicii de investiții în titluri de valoare,
garanții financiare (servicii de cauțiune),
brokeraj de servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii de investiții cu
privire la titluri de valoare transferabile,
furnizare de informații privind factoring-ul de
datorii, servicii de investiții financiare, servicii
bancare computerizate, managementul riscului
financiar, servicii bancare și financiare, servicii
de brokeraj, servicii de management de
investiții financiare, servicii de cercetare privind
investițiile, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, gestiune financiară a programelor de
investiții colective, servicii bancare de investiții
în proprietăți, servicii de mandatar pentru
contracte financiare futures, servicii de informații
financiare privind piețele bursiere, servicii de
analiză și cercetare financiară, furnizare de
servicii bancare, servicii financiare privind
călătoriile, factoring de creanțe, împrumuturi
garantate, procesare de cecuri, gestionare
de împrumuturi garantate, servicii financiare
privind patrimoniul, servicii financiare referitoare
la pensii, servicii bancare pentru particulari,
servicii de brokeraj în domeniul instrumentelor
financiare, brokeraj în domeniul investițiilor,
servicii de garanții în valută, administrarea
investițiilor ipotecare, investiții de capital în
acțiuni, în firme internaționale, management
riscului (activități financiare), brokeraj de
asigurări pentru proprietăți, servicii în materie
de insolven ță (activități financiare), brokeraj de
contracte la termen, servicii de brokeraj ipotecar,
servicii de investiții cu venit fix, servicii financiare
privind economiile, gestionarea fondurilor
deschise de investiții, servicii financiare și
monetare, analize informatizate de informații
bursiere, transfer electronic de monede virtuale,
managementul financiar al fondurilor, factoring
pentru creanțe, servicii referitoare la depozite
fiduciare, cercetări de investiții, investiții în
fonduri internaționale, servicii privind fondurile
de pensii, servicii de investigații financiare,
servicii de agenție de transfer furnizate
emitenților de titluri de valoare pentru investiții,
servicii de informare și consultanță financiară,
furnizare de informații privind investițiile, servicii
financiare de credit scoring, brokeraj de fonduri
mutuale, management planurilor de investiții a
patrimoniului personal, furnizare de informații
și analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, servicii fiduciare de investiții, servicii
de companii mandatare pentru investiții, servicii
de gestiune financiară cu privire la instituții
bancare, servicii bancare automate referitoare
la tranzacțiile cu carduri de credit, analiză
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gestiunea investițiilor, constituire de depozite,
investiții bancare, servicii de administrare
a cardurilor de credit, verificări de cecuri,
management financiar al companiilor, servicii
de garantare de cecuri, furnizare de date și
informații bursiere, servicii de brokeraj financiar
în domeniul imobiliar, servicii de evaluare a
riscurilor de investiții, servicii de consiliere
economică financiară, servicii financiare în
domeniul împrumuturilor bănești, emisiune de
cecuri de călătorie și cupoane valutare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
privind cardurile bancare, administrarea investiț
iilor în și distribuirea de anuități variabile,
răscumpararea cecurilor de călătorie, brokeraj
de acțiuni sau capitaluri și alte titluri de
valoare, gestiunea fondurilor de investiții,
servicii de baze de date financiare, servicii
de consiliere privind managementul riscului
(financiar), servicii de conturi curente pe
care se pot emite cecuri pentru încasarea
cecurilor, analiza investițiilor, managementul
investițiilor bursiere, brokeraj de operațiuni la
termen, elaborare de cotații pentru estimare
de costuri, brokeraj de investiții financiare,
servicii de brokeraj privind fondurile mutuale,
brokeraj imobiliar, servicii bancare pentru
acceptarea depozitelor, evaluări financiare
(servicii bancare), gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii de informații financiare
referitoare la piețele de obligațiuni financiare,
asigurare de riscuri de credit (factoring), servicii
de brokeraj pentru intermedierea finanțării
de către alte instituții financiare, servicii
financiare de tipul titlurilor de plasament,
servicii financiare privind planurile individuale
de investiții, administratori fiduciari, servicii de
recuperare a informațiilor financiare, evaluare
și analiză financiară, servicii de conturi curente
pe care se pot emite cecuri pentru primirea
cecurilor, intermediere de investiții financiare
în companii de energie, servicii filantropice
privind donațiile financiare, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
servicii financiare privind obligațiunile, servicii de
carduri bancare, emiterea de cecuri de călătorie,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
de plasare de investiții, servicii de investiții,
servicii bancare privind acceptarea plăților în rate
la intervale fixe.

───────

(210) M 2021 08952 (111)184249
(151) 15/12/2021
(732) SC SPOT OPTIK SRL, STR.

ARIEŞULUI NR. 24-26, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

RR REVERSO
Fashion Eyewear

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
27.05.17

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

9. Rame de ochelari de vedere, ochelari de
soare.

───────

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

nr.1012007/28.04.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Fashion Eyewear".
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(210) M 2021 08966 (111)184250
(151) 07/01/2022
(732) ILEANA-MIRABELA COTIGĂ, INT.

SECTORULUI, NR.18 BL.1 SC.1
AP.18, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AVENA MEDICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.05

clase:
5. Produse și articole pentru igienă, preparate
și articole dentare, suplimente alimentare
si preparate dietetice, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, preparate
și articole sanitare, preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
adezivi chirurgicali, adezivi medicali pentru
legarea rănilor, adezivi medicali pentru legarea
țesutului intern, adezivi pentru fixarea protezelor,
aditivi pentru furaje de uz medical, agenți
cardiovasculari de uz medical, agenți de activare
a funcțiilor celulare de uz medical, agenți de
administrare de medicamente care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de administrare de medicamente sub formă
de capslule comestibile pentru ambalarea de
pulberi farmaceutice, agenți de administrare
de medicamente sub formă de filme solubile
care facilitează administrarea de produse
farmaceutice, agenți de administrare de
medicamente sub formă de învelișuri pentru
comprimate care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenți de detoxificare
pe bază de arsenic de uz medical, agenți
de detoxificare pe bază de benzol de uz
medical, agenți de detoxificare pe bază de
clor de uz medical, amalgam dentar, aliaje
metalice pentru reconstrucții dentare, abrazivi
de uz dentar, adezivi de uz dentar, adezivi
de uz dentar și stomatologic, adezivi pentru

proteze dentare, agenți corozivi pentru tratarea
suprafeței dinților, agenți de sigilare de uz dentar,
alginat ortodontic pentru amprentă dentară,
aliaje ceramice pentru coroane dentare, aliaje
de metale de uz stomatologic, aliaje dentare,
aliaje de metale prețioase de uz stomatologic,
aliaje de metale prețioase ca implanturi dentare,
agenți lubrifianți de uz medical, agenți pentru
tratarea stării de greață determinată de radiații,
alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni, alifii din
plante contra mâncărimilor, destinate animalelor
de companie, alifii din plante pentru iritațiile pielii,
destinate animalelor de companie, amestecuri
de gaze de uz medical, antibiotice pentru pești,
anticoncepționale (produse chimice), săruri
pentru băi de ape minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, ape termale, apă de mare pentru
băi medicinale, apă oxigenată de uz medical,
otrăvuri bacteriene.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, aparate
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.

───────

(591) Culori revendicate: mov (Hex #800080)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08967 (111)184251
(151) 15/12/2021
(732) ANNABELLA SRL, STR.

PRINCIPALA I, NR. 23, SAT
SURAIA, JUDETUL VRANCEA,
COMUNA SURAIA, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

Annabella Zilnic
PRODUS ÎN ROMÂNIA

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

nr.1010287/08.04.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "PRODUS ÎN ROMÂNIA".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.03.01; 29.01.13; 24.17.02; 26.11.05;
26.01.03

clase:
3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului şi a feţei,
săpun, săpun lichid, produse pentru baie şi
duş, produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, produse pentru curăţarea şi
înfrumuseţarea părului, şampoane, şampoane
uscate, balsam, măşti pentru păr, produse
pentru epilare, benzi de epilare, produse

pentru bărbierit şi pentru după bărbierit, creme,
loţiuni şi alifii de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii, creme, loţiuni si alifii pentru protecţie
solară, săpunuri, geluri pentru duş, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, şerveţele umede
pentru uz igienic, şerveţele umede pentru
mâini, şerveţele umede pentru uz cosmetic,
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşilor,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, detergenţi pentru rufe, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe parfumuri pentru textile, preparate pentru
netezire (apretare), sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, detergenţi pentru geamuri,
detergenţi pentru pardoseli, detergenţi pentru
vas, produse de curăţire pentru faianţă şi alte
suprafeţe ceramice, produse de curăţire pentru
aparatele electrocasnice, şerveţele impregnate
cu produse de curăţire şi dezinfectante pentru
obiecte şi mobilier, lavete impregnate cu
produse de curăţire si dezinfectante pentru
obiecte si mobilier, detergenţi pentru covoare,
detergenţi antimucegai, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală,
preparate pentru lustruit, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), beţişoare parfumate,
esenţe eterice, substanţe dezinfectante pentru
pardoseli şi mobilier, produse dezinfectante
pentru suprafeţe şi obiecte, deodorante
si dezinfectante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru vasele de toaletă, odorizante
pentru toalete, preparate pentru albirea
articolelor de piele, conservanţi pentru articole
din piele (lustruire), ceară antiderapantă
pentru pardoseli, produse antiderapante pentru
pardoseli, uleiuri pentru curăţare, preparate
pentru îndepărtarea vopselii, produse de
lustruire, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, săculeţi
pentru parfumarea articolelor textile, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, soluţii de degresare
de uz casnic, creme pentru pantofi, ceară
pentru pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru curăţarea tapetului, apă
demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, detergenţi si produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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autovehicule, potpuriuri parfumate, odorizante
de cameră, odorizante pentru autovehicule,
parfumuri de camera, produse cosmetice
pentru animale, şampoane pentru animale
de companie, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale.
4. Aprinzătoare de foc, aprinzătoare de foc
solide, produse pentru aprins focul și anume
pastile de aprins focul, pastile sub formă de
cub pentru aprindere, așchii de lemn pentru
aprindere, suluri de hârtie pentru aprindere,
combustibil pentru aprins focul la grătar,
aprinzătoare pentru focul de grătar.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative, ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, saculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, şerveţele
din hârtie sau plastic, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt,
materiale de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni, bureti, ustensile si articole de uz
menajer pentru curăţat, bureţi de spălat de uz
casnic, bureţi de sârmă pentru spălat, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
articole de grădinărit, ustensile cosmetice şi
de toaletă, produse pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte şi de încălţăminte şi anume:
suporturi de uscat haine, umeraşe pentru

uscarea hainelor, role de scaun (adezive),
văcsuitoare (dispozitive de lustruire) pentru
încălţăminte (neelectrice), limbi de pantofi,
calapoade pentru pantofi (întinzătoare), sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, articole de sticlărie,
porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe de mare, moluște,
nu vii, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
praf de ouă, gălbenuș de oua, alginaţi pentru uz
culinar, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare, carne şi
produse din carne, peşte, nu viu, fructe de mare,
nu vii, păsări, nu vii, carne de vânat, carne
conservată, carne la conservă, carne procesată,
carne congelata, carne preparată, cărnuri sărate,
pateuri din carne, pateu de ficat, bacon, cârnați,
mezeluri, untură, ficat, piftie din carne, aspic,
burtă, gelatină, măduvă de animale alimentară,
conserve dn pește, paste din pește, înlocuitori
de carne pe bază de legume, fructe şi legume
fierte, concentrat pe bază de legume pentru gătit,
murături, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, salate cu
pește, deserturi pe bază de iaurturi, deserturi
pe bază pe fructe, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de fructe, gustări
(chips-uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-
uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri) pe
bază de creveţi, batoane de fructe (alimentare),
legume şi fructe instant, măsline preparate,
pastă de măsline, alge comestibile preparate,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
porumb dulce, procesat, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate pentru consum
uman, semințe preparate pentru consum uman,
amestecuri de fructe confiate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de nuci, fructe şi
seminţe, nuci glasate, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
marmelade, magiun, compoturi, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, paste de tomate, bulion,
legume gătite, lapte condensat, lapte praf, frișcă
pentru cafea sub forma de pulbere, brânză,
brânză quark, brânză cottage, brânzeturi,
brânzeturi fermentate, creme de brânză, unt,
iaurt, sana, chefir, lapte bătut, caşcaval, urdă,
caş, smântână, zer şi alte produse lactate,
produse din lapte, fermenți din lapte de uz
culinar, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți) de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de orez, lapte de ovăz, lapte de migdale,
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lapte de arahide, suc de lămâie de uz culinar,
produse din soia, boabe de soia, conservate,
alimentare, linte, fasole, năut, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
falafel, agar-agar pentru scop culinar, băuturi pe
bază de acid lactic, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de
brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă,
uleiuri alimentare, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) ouă, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, chiftele
din pește, pârjoale din carne (chiftele), feluri de
mâncare preparate din carne, salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate
pe bază de cartofi, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, surimi (pastă de pește), carne
de vită preparată, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, rulouri de varză umplute cu carne,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate carne
de pui, supe miso gata preparate, supă gata
preparată, tocană cu curry semipreparată, cine
preambalate constând în principal din vânat,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de raţă, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, tofu, pateuri/

turtiţe din tofu, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
produse din peşte, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește,preparate,
icre de pește, procesate, scoici, nu vii, raci,
nu vii, crustacee, nu vii, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar
30. Cafea, ceai, cacao,și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, alimente semipreparate și
snack-uri, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, alimente pe bază de ovăz pentru
consum uman, alimente preparate din cereale,
paste făinoase, spaghete, tăiței, macaroane,
noodles, colțunași pe bază de făină, crutoane,
alimente preparate din ovăz, alimente preparate
din porumb, alune trase în ciocolată, fructe
trase in ciocolată, amestec de făină pentru
alimente, amestecuri alimentare constând în
fulgi de cereale și fructe uscate, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de uz
alimentar, anason în formă de stea, anason
(semințe), arpacaș pentru alimentație umană,
arpagic uscat, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane cu musli, batoane de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane de cereale și batoane energizante,
batoane de ovăz, batoane dulci cu susan,
batoane energetice pe bază de cereale, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de grâu, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), boabe
de fasole glasate cu zahăr (ama-natto), boabe
de grâu integral conservate, boabe de grâu
integral gătite dinainte, boabe de grâu integral
gătite, boabe de grâu integral uscate, boabe
de porumb prăjite, boabe de secară integrală
măcinate, bucăți uscate de gluten de grâu
(fu, negătit), bulgur, făină de cartofi , de
uz alimentar, cereale, cereale gata preparate,
cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin un amestec de fructe
și fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
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fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun cu aromă de miere,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, cereale
pentru micul dejun, cereale preparate pentru
consum uman, cereale procesate, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
legume, chipsuri de porumb cu gust de alge,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri
taco, chipsuri tortilla, chutneys (condimente),
curcumă de uz alimentar, curcumă pentru
utilizare drept condiment, curry (condiment),
curry (condimente), cuș-cuș (griș), cușcuș,
deserturi cu musli, dextroză, extras de malț
pentru alimentație, extracte de drojdie pentru
consum uman, făină, făină comestibilă, făină de
aluat, făină de aluat de china, făină de cartofi,
făină de amidon din grâu, făină de cereale,
făină de cereale prăjită, făină de copt, făină de
fasole mung, făină de grâu, făină de grâu de
uz alimentar, făină de grâu necernută, făină de
hrișcă (pentru alimente), făină de linte, făină de
mei, făină de migdale, făină de năut, făină de
nuci, făină de orez, făină de orez glutinos, făină
de orz (pentru alimente), făină de ovăz, făină
de ovăz instant, făină de ovăz pentru consum
uman, făină de porumb de uz alimentar, făină
de secară, făină de semințe de lacrima-lui-iov,
făină de soia pentru mâncare, făină de tapioca,
făină de nucă de cocos, făină de alune prăjite,
făină din amidon de orez, făină din semințe
de coix pentru alimente, făină din semințe de
leguminoase, de uz alimentar, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină gata pentru
copt, făină îmbogățită, făină de fasole , fructoză,
fructoză de uz alimentar, fulgi, fulgi de cereale
uscate, fulgi de grâu, fulgi de orez, fulgi de
orez natural, fulgi de ovăz, fulgi de orz, fulgi
de porumb, fulgi de secară, germeni de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, germeni
de grâu (alții decât cei cu rol de supliment
dietetic), ghimbir (condimente pudră), ghimbir
conservat ca mirodenie, ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, gluten din grâu uscat, gluten
preparat ca produs alimentar, grâu măcinat,
grâu mălțuit, grâu mărunțit, grâu prelucrat, griș,
griș de porumb, griș procesat, gumă de guar
pentru scopuri culinare, hamei prelucrat, hrișcă,
procesată, hrișcă prăjită, îndulcitori naturali,
maia, mălai, malț pentru alimentație, maltoză,
müsli, miso, pastă din fasole de soia, musli

constând predominant din cereale, făină de
muștar, nuci macadamia trase în ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
oligozaharide de uz culinar, nucșoară, orez,
orez artificial (negătit), orez condimentat, orez
decorticat, orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), orez expandat,
orez fermentat cu malț (koji), orez glutinos,
orez instant, orez integral, orez măcinat pentru
consum uman, orez prăjit, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
orez preparat, orez preparat învelit în alge
marine, orez sălbatic (preparat), orez, tapiocă,
orez vermicelli, orz decojit (decorticat), orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, făină de
orz, orz măcinat, orz perlat (pregătit), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
orz preparat pentru consum uman, alimente
pe bază de ovăz, arpacaș de ovăz, ovăz
concasat, ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de
ovăz, ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman,
ovăz prelucrat, ovăz procesat pentru alimente
de consum uman, ovăz și grâu presat, pesmet,
pesmet din pâine, porridge, porumb caramelizat,
porumb fript, porumb măcinat, porumb prăjit,
porumb prelucrat, porumb procesat pentru
consum uman, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, preparat din cereale (făină
alimentară), preparate alimentare pe bază de
cereale, preparat din nucă de cocos pentru
consum uman, preparate alimentare pe bază de
malț, preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin tărâțe,
preparate din muștar pentru alimente, preparate
din tărâțe pentru consum uman, preparate
pe bază de cereale, cacao pudră, produse
alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse alimentare fabricate din orez,
produse din cereale sub formă de batoane,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
amidon de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, 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
pesmet, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse snacks preparate pe
bază de porumb, propolis de uz alimentar, pudră
de cereale, pudră de ciocolată, pudră de curry
(condimente), pudră de glucoză pentru alimente,
pudră de muștar pentru alimente, pudră de
perilla pentru alimente, quinoa prelucrată,
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semințe de anason destinate utilizării ca
mirodenie, seitan (gluten de grâu uscat), semințe
de cânepă prelucrate (condimente), semințe
de cereale procesate, semințe de chimen
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
chimion uscate, semințe de dovleac prelucrate
(condimente), semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de pin trase în zahăr, semințe
de susan (condimente), semințe de susan prăjite
și măcinate destinate utilizării ca mirodenie,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
semințe uscate de coriandru pentru utilizare
drept condiment, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacks-uri crocante, snacksuri din
grâu extrudat, șofran (mirodenii), șofran utilizat
ca mirodenie, făină de soia, sorg prelucrat,
tapioca (făină de -) de uz alimentar, terci de
dovleac (hobak-juk), terci alimentar pe bază
de lapte, tărâțe de cereale, tărâțe de ovăz,
terci de fasole mung, terci de orez, terci de
ovăz, terci din făină de orez, terci instant,
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman,
turmeric, bicarbonat de sodiu alimentar, golden
syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri de făină pentru
produse de cofetărie, prafuri instant pentru
creme şi prăjituri, pâine, covrigei, covrigi, sticks-
uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri cu diverse
umpluturi (produse de patiserie), produse
de patiserie, produse de cofetărie, deserturi,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de crăciun, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă, amestecuri
pentru prepararea prăjiturilor, praf pentru
prepararea prăjiturilor, brioşe, foietaje, plăcintă,
colivă, ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri),
dulciuri (bomboane), dulciuri, marţipan, drajeuri
conținând alune, drajeuri conţinând stafide,
drajeuri conţinând migdale, drajeuri conţinând
arahide, fructe trase în ciocolată (bomboane),
batoane dulci, 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, migdale cu zahăr, gustări din
porumb, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
batoane din seminţe (produse de cofetărie), turtă
dulce, tarte, napolitane, biscuiţi, cozonac, creme
tartinabile (pe bază de ciocolată), îngheţată și
produse din îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, agenţi de legare pentru îngheţată,

halva, nuga, rulade, miniprăjituri, macarons,
budinci, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
cremă de zahăr ars, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), cornuleţe, rahat, zahăr, înlocuitori de
zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), vafe
belgiene, fursecuri, 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), băuturi instant,
topinguri pentru prăjituri, siropuri pentru cafea,
glazuri dulci, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcintă, melasă, agenţi de
dospire, sare, condimente, capere, hârtie de
orez comestibilă, apă de flori de portocal
pentru scopuri culinare, produse apicole, de
uz alimentar, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente, șerbeturi (produse
de cofetărie), ierburi conservate, produse
de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri,
sosuri pentru carne, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de
roşii (sos), mirodenii, ierburi uscate pentru
asezonare, arome alimentare (altele decât
uleiurile esenţiale), gheaţă (apa îngheţată), apă
de mare pentru gătit, feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, lăptişor de matcă,
hot-dog (sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, pacheţele de primăvară, prânzuri la cutie
constând din orez cu carne, pește sau legume
adăugate, bibimbap (orez amestecat cu legume
şi carne de vită), mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri congelate
constând în principal din paste, tacos, 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.
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. alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
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animal, plante de aloe vera proaspete, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, 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,
raci vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
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, conuri de hamei,
hamei, insecte comestibile, 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 in comestibile, neprocesate, aşternut
pentru animale, aşternut de turbă, 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, ovăz, turtă
de oleaginoase / turtă pentru vite, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, legume proaspete,
stridii, vii, 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
proaspete, plante, uscate, pentru decorare polen
(materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări de
curte, vii, 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, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante comestibil, neprocesat, arbuşti/tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase,
spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, nutreţ de
grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, ştiuleţi
de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, 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. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru fără alcool,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, sorbete sub formă
de băuturi, smoothies (băutură de fructe,
nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de legume
(băuturi), apă (băuturi), apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de orez, nefiind înlocuitori de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de zer, preparate pentru
fabricarea băuturilor), bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), must de bere,
cocktailuri pe bază de bere, cocteiluri fără
alcool, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale, extracte din fructe fără alcool, băuturi
din fructe, fără alcool), extracte din hamei pentru
fabricarea berii, kvass (băutură nealcoolică),
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siropuri pentru limonadă, limonade, must de
malț, bere din malț, musturi, nectaruri de fructe,
nealcoolice, pastile pentru băuturi gazoase,
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz și
portocale, apă minerală (care nu este pentru uz
medicinal), apă plată, apă minerală aromatizată,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine, apă
potabilă distilată, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), ape cu aromă de fructe,
ape minerale și gazoase, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi cola, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu
carbohidrați, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu guarana, băuturi cu proteine,
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 din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
pe bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi nealcoolice pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi nealcoolice
pe bază de suc de ananas, băuturi pe bază
de suc de aloe, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de mere, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pentru sportivi,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate

utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, prafuri pentru
prepararea de băuturi, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, siropuri de fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor, smoothies
cu legume, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde,
suc de portocale, suc de răchițele, suc de rodii,
suc de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri de
fructe.
34. Chibrituri, brichete pentru fumători.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line în legătură cu produse alimentare,
băuturi alcoolice și nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu geluri de duș, săpunuri,
șampon de par, deodorante si antiperspirante,
loțiuni si creme de corp, creme de față,
tampoane si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje, produse
demachiere si curățare, șervetele si dischete
demachiante, tratamente si seruri pentru ten,
uleiuri cosmetice, spuma si gel de ras,
after shave, aparate de ras clasice, accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie, tratamente îngrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătura cu plasturi, bureți de baie, tratamente
si mască de par, accesorii tuns si vopsit,
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prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,

vopsea de par si oxidant, fixativ si spuma
de par, perii de par si piepteni, balsam de
par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri şi on-line in legătură cu
produse autobronzante, produse cu protecție
solară, produse după plaja, pastă de dinți,
produse pentru îngrijirea dinților, ață dentară,
periuțe electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu produse
de curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
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minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri si on-line in legătură
cu produse agricole, horticole și silvicole,
animale vii, alimente și accesorii pentru
animale domestice, hrană și accesorii pentru
animale de companie, accesorii pentru fumători,
produse din tutun, stimulente legale, servicii
de vânzare de produse cu logo imprimat
si anume pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din hârtie și carton, sacoșe din
material textil, pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din material plastic, umbrele,
brelocuri, brichete, suporturi pentru pahare din
hârtie și material plastic, căni și pahare din
hârtie, sticlă și material plastic, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, toate acestea ca
element publicitar-decorativ, publicitate, servicii
de promovare, organizarea de târguri și
expoziții în scop comercial și/sau publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, distribuire
de materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,
date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea

programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
servicii de administrare a afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, consultanță în domeniul
administrării, inclusiv în domeniul soluțiilor
privind francizele.

───────

(210) M 2021 08981 (111)184461
(151) 06/01/2022
(732) FUNDATIA WORLD VISION

ROMANIA, STR ROTASULUI,
NR 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIITOR PENTRU COPII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii şi materiale tipărite, incluzând
broşuri, buletine informative, rapoarte periodice,
foi volante, pamflete, buletine de ştiri şi
alte materiale tipărite, ştampile cu adresă,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), machete arhitecturale,
atlase, schiţe / planuri, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, plicuri (papetărie),
dosare (rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
regale cu litere (tipărire), tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), litografii, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, buletine
informative, ziare, agende, broşuri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
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din hârtie sau carton, cărţi poştale, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, tipărituri
(gravuri), articole pentru şcoală (papetărie), cărţi
de scris sau de colorat.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, servicii în legătură cu afacerile
monetare garantate de administratorii fiduciari,
strângerea de fonduri caritabile, servicii în
legătură cu strângere de fonduri, stocuri
şi/sau alte bunuri sau materiale pentru
scopuri caritabile sau umanitare, sponsorizare
financiară, organizarea colectelor monetare,
funcţii de administrator fiduciar / custode.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, servicii oferite de academii
(educaţie), spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii de divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea
şi susţinerea de concrete, 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),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, 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, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, şcoli de grădiniţă, 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 în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), educaţie religioasă, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), publicarea cărţilor,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
servicii de tabere sportive, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională

sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 08984 (111)184161
(151) 16/12/2021
(732) SPIDERLINKED SRL, STR.

HARMANULUI NR. 284, JUDEȚ
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

rentinsider

#101D29), verde (HEX #20716A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
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, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru (HEX
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electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, platforme de
software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud, aplicatii mobile, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea hotelurilor, administrarea
condominiilor, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, exploatarea întreprinderii (pentru terți),
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, management
hotelier pentru terți, management de afaceri
în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
managementul relației cu clienții, planificare
strategică în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de management
hotelier (pentru terți), servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
închiriere de automate de vânzare, închiriere
de mașini și aparate de birou, închiriere
de material publicitar, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de panouri publicitare digitale, închiriere de
panouri publicitare, servicii de intermediere

privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, analiza datelor
studiilor de piață, servicii de analiză a datelor
comerciale, analiza datelor și statisticilor studiilor
de piață, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate și
cantitate, analiză statistică în afaceri, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, cercetare și analiză de piață,
cercetare computerizată de piață, cercetare
de piață pentru publicitate, compilații statistice,
analize și rapoarte statistice, compilare de
date statistice, servicii de înregistrare de date
statistice, servicii de compilare de date statistice,
compilare de baze de date computerizate,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, plasare de
reclame, pregătirea și distribuirea reclamelor,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. Afaceri imobiliare, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
administrare de imobile, gestiunea imobilelor,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți
în numele terților, servicii fiduciare imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
punere la dispoziție de locuințe, selectare și
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
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imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închiriere de case, servicii financiare în domeniul
vânzării și cumpărării de valori mobiliare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare,
asigurări, servicii de evaluare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, colectarea
chiriilor, achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, furnizare de
locuințe permanente, gestionarea proprietăților
(imobiliare), organizare de închirieri de
apartamente, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți (cazare
permanentă), 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, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, credite pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, administrare
de închiriere de apartamente, achiziții de terenuri
pentru închiriere, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
comun), închiriere de apartamente, încheiere
de contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, leasing sau închiriere de clădiri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spații comerciale,
închiriere de săli de expoziție, închiriere de

mașini de numărat și sortat bani, servicii
de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, investiții imobiliare, evaluări
imobiliare, agențiile imobiliare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizarea de recenzii
pentru apartamente si imobile de inchiriat,
consultanță imobiliară.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de excavare și extracție de zăcăminte
naturale, reparații și întreținere de clădiri,
amenajare de terenuri (construcții), aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, zugrăvirea caselor,
vopsire și lăcuire, terasamente, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
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întreținere de platforme de lucru, închiriere de
unelte.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de

servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire și
decorare de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
ameliorarea solului, construire de structuri
subterane, construcție de clădiri de apartamente,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de șantier,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente folosite la
construcția de clădiri, închiriere de echipament
pentru întreținerea vehiculelor, închiriere și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

767

telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
închiriere de telefoane inteligente, închirierea
de timp de acces la un server de baze de
date, furnizarea de forumuri online, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice.
42. 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, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de

dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, întreținere de site-uri web, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
evaluarea proprietăților imobiliare, întocmire de
rapoarte privind planificarea imobiliară, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de analiză de date tehnice, proiectare de
baze de date computerizate.
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vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, platforme de
software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud, aplicatii mobile, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea hotelurilor, administrarea
condominiilor, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, exploatarea întreprinderii (pentru terți),
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, management
hotelier pentru terți, management de afaceri
în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
managementul relației cu clienții, planificare
strategică în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de management
hotelier (pentru terți), servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,

marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
închiriere de automate de vânzare, închiriere
de mașini și aparate de birou, închiriere
de material publicitar, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de panouri publicitare digitale, închiriere de
panouri publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, analiza datelor
studiilor de piață, servicii de analiză a datelor
comerciale, analiza datelor și statisticilor studiilor
de piață, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate și
cantitate, analiză statistică în afaceri, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, cercetare și analiză de piață,
cercetare computerizată de piață, cercetare
de piață pentru publicitate, compilații statistice,
analize și rapoarte statistice, compilare de
date statistice, servicii de înregistrare de date
statistice, servicii de compilare de date statistice,
compilare de baze de date computerizate,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, plasare de
reclame, pregătirea și distribuirea reclamelor,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. Afaceri imobiliare, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
administrare de imobile, gestiunea imobilelor,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți
în numele terților, servicii fiduciare imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
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imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
punere la dispoziție de locuințe, selectare și
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închiriere de case, servicii financiare în domeniul
vânzării și cumpărării de valori mobiliare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare,
asigurări, servicii de evaluare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, colectarea
chiriilor, achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, furnizare de
locuințe permanente, gestionarea proprietăților
(imobiliare), organizare de închirieri de
apartamente, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți (cazare
permanentă), 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, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, credite pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, administrare
de închiriere de apartamente, achiziții de terenuri
pentru închiriere, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la

comun), închiriere de apartamente, încheiere
de contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, leasing sau închiriere de clădiri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spații comerciale,
închiriere de săli de expoziție, închiriere de
mașini de numărat și sortat bani, servicii
de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, investiții imobiliare, evaluări
imobiliare, agențiile imobiliare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizarea de recenzii
pentru apartamente si imobile de inchiriat,
consultanță imobiliară.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de excavare și extracție de zăcăminte
naturale, reparații și întreținere de clădiri,
amenajare de terenuri (construcții), aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, zugrăvirea caselor,
vopsire și lăcuire, terasamente, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii
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de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire și

decorare de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
ameliorarea solului, construire de structuri
subterane, construcție de clădiri de apartamente,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de șantier,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente folosite la
construcția de clădiri, închiriere de echipament
pentru întreținerea vehiculelor, închiriere și
întreținere de platforme de lucru, închiriere de
unelte.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
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servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
închiriere de telefoane inteligente, închirierea
de timp de acces la un server de baze de
date, furnizarea de forumuri online, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice.
42. 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, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,

proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, întreținere de site-uri web, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
evaluarea proprietăților imobiliare, întocmire de
rapoarte privind planificarea imobiliară, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de analiză de date tehnice, proiectare de
baze de date computerizate.

───────

(210) M 2021 09029 (111)184256
(151) 17/12/2021
(732) EDITURA LAURENT S.R.L., STR.

ODEI NR. 1A, CORP 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, CAMERA 2, BL.
V40, SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LAURENT PUBLISHING
& SERVICES

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

cu nr. OSIM 1013218 din data 09.05.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: “PUBLISHING & SERVICES“.
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 26.01.01; 26.01.04

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

16. Hârtie şi carton, tiparjturi, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie şi
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
şi materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice şi educative, articole de papetarie
şi accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, atlase, monografii, enciclopedii, romane,
romane grafice, romane de dragoste, cărţi, cărţi
religioase, cărţi comemorative, cărţi educative,
registre (cărţi), cărţi ilustrate, cărţi manuscrise,
cărţi documentare, cărţi școlare, ambalaje pentru
cărţi, supracoperte pentru cărţi, cărţi pentru
semnaturi, cărţi de desen, cărţi poștale şi cărţi
poștale ilustrate, cărţi de muzica, cărţi cu nume,
cărţi non-fictiune, cărţi de ficțiune, cărţi muzicale
tipărite, cărţi pentru dictare, cărţi cu informații,
cărţi de rugăciuni, cărţi de oaspeți, cărţi de
adrese, cărţi de onoare, cărţi de pictura, cărţi
pop-up, cărţi de povesti, cărţi de colorat, cărţi
de vizita, cărţi pentru copii, cărţi de bucate,
cărţi legate cu spirala, cărţi cu arta grafica,
elemente de legat cărţi, suporturi-presa pentru
cărţi, hârtie pentru ambalarea cărților, materiale
pentru învelit cărțile, banda pentru legarea
cărților, povesti sub forma de imagini, cărţi
cu modele de tapet, cărţi cu abtibilduri pentru
actîvitati, folii de împachetat pentru cărţi, cărţi
de joc cu întrebări, colecții de cărţi non-fictiune,
colecții de cărţi de ficțiune, cărţi promotionale
(albume de fotografii), cărţi de colorat pentru
adulti, cărţi de răzuit pentru desenat, coperte
din piele pentru cărţi, hârtie pentru cărţi de
adrese, cărţi de povesti pentru copii, coperte de
protecție pentru cărţi, cărţi tipărite in domeniul
educației muzicale, aparate de legat cărţi pentru
birou, coperte (coperti) din hârtie pentru cărţi,
cărţi in domeniul cursurilor de golf, cărţi de
desenat sau de scris, hârtie pentru cărţi de vizita
(semifinisat), intarituri din carton pentru legarea
cărților, ghiduri de strategie pentru jocuri de
cărţi, cărţi cu indicii pentru jocuri pe calculator,
suporturi de birou pentru cărţi de vizita, cărţi
de pus pe măsuțele de cafea, cărţi pentru copii

care includ o componenta audio, cărţi poștale
pentru a scrie scurte mesaje sociale, cărţi care
conțin mostre de articole pentru acoperirea
pereților, aparate şi mașini pentru legat cărţi
(articole de birou), cărţi, reviste, ziare tipărite
şi alte publicatii media pe hârtie, ghiduri de
strategie sub forma de reviste de jocuri de cărţi,
programe tipărite, grafice tipărite, chestionare
tipărite, cursuri tipărite, lecții tipărite, reclame
tipărite, planuri tipărite, diagrame tipărite,
tabele tipărite, pliante tipărite, manuale tipărite,
broșuri tipărite, invitații tipărite, partituri tipărite,
meniuri tipărite, rapoarte tipărite, modele tipărite,
horoscoape tipărite, ghiduri tipărite, calendare
tipărite, periodice tipărite, bilete tipărite, tipărituri
(gravuri), etichete adezive tipărite, embleme
tipărite (decalcomania), jurnale (articole tipărite),
planificatoare (articole tipărite), arte vizuale
tipărite, pliante informative tipărite, formulare
tipărite parțial, cartonase informative tipărite,
buletine (materiale tipărite), materiale educative
tipărite, anuare (publicatii tipărite), publicatii
periodice tipărite, cupoane valorice tipărite,
reproduceri artistice tipărite, etichete tipărite
pentru bagaje, materiale tipărite pentru instruire,
etichete tipărite din hârtie, diplome de premiere
tipărite, cartonase tipărite pentru adrese,
materiale de predare tipărite, comunicate de
presa tipărite, rapoarte de cercetare tipărite,
rapoarte tipărite privind consumatorii, foi de
răspuns tipărite, notite tipărite pentru seminare,
programe de studii tipărite, afișe tipărite din
hârtie, certificate şi diplome tipărite, hârtie de
tipar (produse finite), jurnale de bord (articole
tipărite), caricaturi de ziar (materiale tipărite),
panouri publicitare tipărite, din carton, tipărituri
sub forma de imagini, hârtie pentru tipar
(hârtie pentru sapirograf), lichide corectoare
pentru forme de tipar, film corector pentru
forme de tipar, programe de calculator sub
forma tipărită, materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, ghiduri tipărite pentru activitatea
de predare, publicatii periodice tipărite in
domeniul teatrului, publicatii periodice tipărite in
domeniul turismului, publicatii periodice tipărite
in domeniul filmelor, publicatii periodice tipărite in
domeniul dansului, hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, materiale tipărite pentru instruire in
domeniul telecomunicațiilor, cartonase tipărite cu
nume pentru ocazii speciale, publicatii periodice
tipărite in domeniul artelor figurative, materiale
tipărite sub forma de eșantioane de culori,
ghiduri de buzunar cu referințe rapide (materiale
tipărite), maşini de tipărit etichete de uz menajer
sau de birou, retete tipărite comercializate ca
o componenta a ambalajelor de alimente, role
de hârtie pentru înregistrarea continua de date

(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru
(Pantone 296C, 432C, 2210C), roşu
(Pantone 2028C, 032C), galben
(Pantone 2007c), verde (Pantone419C)
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(materiale tipărite), foi impregnate cu cerneala
pentru reproducerea de imagini in industria
tipăririi, benzi adezive pentru papetarie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie sau
de uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri: invitații (papetarie),
machete arhitecturale, atlase, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, şine de legare
(legatul cărților), schite/planuri, aparate şi
mașini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broșate, calendare,
hârtie carbon, carton, cataloage, hârtie de
calc (papetarie), hârtie fina, hârtie laminata,
hârtie mata, hârtie cretata, hârtie caligrafica,
hârtie semiprelucrata, afișe din hârtie, afișe
(suporturi pentru - din hârtie sau carton),
hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie şi
carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare, harți geografice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, specimene de manuscris
pentru copiere, secțiuni histologice pentru
scopuri didactice, fise de cartoteca (papetarie),
cerneala*, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, penițe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captuşire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broșuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, agrafe pentru
hârtie, hârtie pergament, maşini de ascutit
creioane, electrice sau neelectrice, ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, portrete, publicatii
promotionale, publicatii educative, publicatii
imprimate, publicatii de reclame, hârtie pentru
publicatii, reglete pentru tipografi, perforatoare
(rechizite de birou), role pentru mașinile de
scris, ceara de şigilare, compuşi de şigilare
pentru papetarie, sigilii (ștampile), prese de
capsare (rechizite de birou), papetarie, papetarie
imprimata, șabloane (papetarie), mape de
hârtie (papetarie), articole de papetarie, fise
(papetarie), placi de matrite, matrite, caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), mașini
de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie
de scris, reviste juridice, reviste generaliste,

reviste profeşionale, coperte (coperţi) de reviste,
cutii pentru depozitarea revistelor, cutii din
carton (pentru ambalare industrială), cutii pliabile
din carton pentru ambalare, bandă adezivă
pentru hârtie şi carton, întarituri din carton
pentru legarea cărților, carton din pastă de
lemn (papetarie), pistoale capsatoare acționate
manual pentru papetarie, reviste ca suplimente
la ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole
de papetărie), pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), articole pentru
prinderea paginilor, ziare cotidiene, programe
pentru diferite evenimente, albume pentru
diferite evenimente, imprimare (ansambluri de
- portabile), (articole de birou), hârtie pentru
imprimare digitala, hârtie pentru imprimare cu
laser, echipament pentru imprimare şi legare,
aparate pentru plastifiat documente (articole de
birotica), sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, buletine informative, postere montate,
coperti de carte, semne de carte, hârtie
pentru coperti de carte, semne de carte din
piele, semne de carte din hârtie, semne de
carte din metale prețioase, semne de carte
pentru documente (stegulete de marcare),
semne de carte, altele decât cele din metale
prețioase, accesorii pentru scriere, elemente
de scriere sferice pentru mașini de scris,
materiale textile pentru scriere cu apa pentru
exersarea caligrafiei, galioane (tipografie),
litere tipografice, clișee tipografice, caractere
tipografice, litere (caractere tipografice), cifre
(caractere de tipografie), șabloane pentru
caractere tipografice, fonturi tipografice pentru
mașini de scris, deschizător scrisori, carioci
pentru scris, ustenşile de scris, tăblițe de scris,
caiete de scris, instrumente de scris, penițe
(de scris), creta de scris, cerneala de scris,
suporturi pentru scrisori, hârtie pentru scrisori,
table de scris albe, maşini de scris electronice,
mape pentru scris (papetarie), truse pentru scris
(penare), stilouri (articole de scris), tăblițe de
scris pentru copii, taste pentru mașina de scris,
penițe pentru instrumente de scris, ustenşile de
scris şi stampilat, panglici pentru mașini de scris,
clape de maşini de scris, penițe de aur (de scris),
bratari pentru instrumente de scris, instrumente
de scris confecționate din fibre, vase de curatat
pensulele de scris, benzi corectoare pentru
maşini de scris, discuri margareta pentru mașini
de scris, cutii de cadou pentru instrumente de
scris, gume de sters pentru ștergerea textului
scris, elemente de dactilografiere pentru maşini
de scris, pensule de scris pentru caligrafie la sol,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit.
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plicuri (lucrări de birou), difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri şi material tipărit),
distribuirea de materiale promotionale tipărite
prin posta, servicii de vanzare cu amănuntul in
legătură cu materiale tipărite, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu materiale tipărite,
distribuție şi difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
şi mostre în scop publicitar, promovarea vânzarii
de bunuri şi servicii pentru terii prin distribuirea
de materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promotionale, distribuire de eșantioane,
distribuire de texte publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promotionale,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare şi realizare de
evenimente publicitare, organizare şi realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente în scopuri comerciale şi publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare şi
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate:
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, organizare de
evenimente, expoziții, târguri şi spectacole in
scopuri comerciale, promotionale şi publicitare,
realizare de târguri şi expoziții virtuale
online, servicii de abonamente la publicatii
online, pentru terti, promovare online de
rețele informatizate şi pagini web, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate, incluşiv promovare de produse
şi servicii ale terților prin sponsorizare şi
contracte de licența referitoare la evenimente
sportive internaționale, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de cautare,
furnizarea unui catalog online cu informatii
comerciale pe internet, furnizare de informatii
comerciale din baze de date online, servicii
de vanzare cu amănuntul în legătură cu
publicatii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terti, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ şi de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziție, aşistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta/aşistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri [RPF], închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afișe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, compilarea de informatii
in baze de date computerizate: compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fișierelor, raspandirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
așezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terti,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri cu scop commercial sau publicitar,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terti
(achiziționarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), publicarea de texte publicitare:
publicare de materiale promotionale, publicare
electronica de materiale imprimate in scopuri
publicitare, organizare şi coordonare de târguri
legate de publicare, publicare de materiale
imprimate in scopuri publicitare, in format
electronic, realizarea de benzi video, discuri
in format video şi înregistrări audiovizuale cu
caracter promotional, publicarea de broșuri
publicitare, compilare de repertorii pentru
publicare pe internet, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor in scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comert cu amănuntul
pentru lucrările de arta furnizate de galeriile
de arta, stenografiere, transcrierea comunicărilor
(funcții de birou), dactilografiere, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, publicitate in reviste,
publicitate in reviste, broșuri şi ziare, realizarea
abonamentelor la cârti, reviste, ziare sau benzi
desenate, furnizarea de spațiu publicitar in
publicatii periodice, ziare şi reviste, servicii de
consultanta privind comenzile de articole de
papetarie: distribuirea de materiale publicitare
tipărite, introducere de materiale tipărite în
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cu vânzarea cu amănuntul de cârti membrilor
sai, publicatii electronice descarcabile, servicii
de vanzare cu amănuntul şi cu ridicata in
legătură cu cârti electronice, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu obiecte de
papetarie, servicii de vanzare cu ridicata in
legătură cu obiecte de papetarie, cercetare de
piața pentru compilarea de informatii despre
cititorii publicațiilor, servicii de birou de presa,
consultanta privind publicitatea in presa, servicii
de publicitate in presa, publicitate în presa
de interes general şi in presa de specialitate,
închiriere de maşini de scris, servicii de vanzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata a produselor
din clasa 16, înregistrare şi transcriere de
comunicări scrise, înregistrarea de comunicate
scrise şi de date, compilare şi sistematizare
a comunicațiilor şi datelor scrise, închirieri de
mașini de scris şi mașini de copiat.

revistelor, livrare, expediere şi distribuție de ziare
şi reviste.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deșeurilor, servicii de imprimare, legătorie,
asamblarea personalizata a materialelor pentru
terti, servicii de vopsire, gravare, înramarea
lucrărilor de arta, trasarea cu laserul,
tipărirea oftset, finisarea hârtiei, tratarea
hârtiei, imprimarea de modele, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografica, fotogravura, materiale
de rabotare, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice: taierea materialelor cu
fierăstrăul, imprimarea serigrafica, placarea cu
argint, lipire, sortarea deșeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), decaparea finisajelor,
taierea şi prelucrarea cherestelei, imprimare
3D personalizata pentru altii, furnizarea de
informatii cu privire la tratarea materialelor,
refoloşirea creativa (reciclarea deșeurilor),
preluuiaiea lemnului, incleierea hârtiei, albirea
hârtiei, reciclarea hârtiei, laminarea hârtiei,
dezacidificarea hârtiei, apretarea hârtiei, gravare
fotografica a hârtiei, tratarea şi prelucrarea
hârtiei, închirieri de mașini şi echipamente
pentru fabricarea hârtiei, închirieri de mașini şi
echipamente pentru prelucrarea hârtiei, aplicare
de modele in relief pe suprafețe de hârtie,
furnizare de informatii despre servicii de finisare
a hârtiei, furnizare de informatii despre servicii
de tratare a hârtiei, înrămarea operelor de
arta, reproducerea operelor de arta din muzee,
inramare de lucrări de arta ca parte a procesului
de încadrare, legarea cărților, tipărire de cărţi,
legarea de cârti sau documente, închirieri de
mașini de legat cărţi, furnizare de informatii
despre închirierea de mașini de legat cărţi,
servicii de tipărire digitala la cerere de cârti şi alte
documente, tipărire intaglio, tipărire ștampile,
decupare conform tiparului, tipărire de materiale
publicitare, colaționare (legare) de materiale
tipărite, imprimare după tipar de materiale textile,
servicii de finisare a materialelor tipărite, servicii
de finisare a tipăriturilor (legătorie), servicii
de finisare a tipăriturilor (tăiere), furnizare de
informatii despre servicii de tipărit, furnizare
de informatii despre închirierea de mașini
şi aparate de tipărit, imprimare, imprimare
digitala, imprimare 3D, imprimare litografica,
imprimarea desenelor, imprimare de fotografii,
imprimare de fotogravuri, imprimare de portrete,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimare
de motive pentru terţi, închirieri de aparate
pentru imprimarea fotografiilor, imprimare de
documente de pe suporturi digitale, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de imagini fotografice de

39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii,
aprovizionarea distribuitoarelor automate,
cărăușie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, împachetarea cadourilor, operațiuni
de incarcare/descarcare, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, împachetarea bunurilor, transport
de cârti, transport de scrisori, servicii de
mesagerie pentru scrisori, furnizare de informatii
despre livrarea de documente, scrisori si
pachete, distribuirea revistelor, livrare, expediere
si distribuție de ziare si reviste, distribuirea
de ziare, depozitare de colete, livrarea de
colete, organizarea ridicării de colete, livrare
de colete prin curierat, servicii de colectare de
colete, servicii de primire a coletelor, livrare
pe cale rutiera de colete, livrare de colete pe
cale terestra, livrare de colete pe cale rutiera,
transport de colete pe cale maritima, livrare de
colete pe cale aeriana, ridicare şi livrare de colete
şi produse, servicii de localizare şi urmărire de
scrisori şi colete, ambalarea, ambalare cadouri,
ambalarea produselor, ambalarea mărfurilor,
servicii de ambalare, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de împachetare şi ambalare,
împachetare şi ambalare de bunuri, ambalare
de produse in containere: ambalare de produse
în tranzit, ambalare de articole pentru transport:
ambalare de articole pe baza de comanda
şi specificatii ale altor persoane, servicii de
etichetare, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vanzarea cu amănuntul, colectarea de
hârtie şi carton pentru reciclare: distribuirea
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pe suporturi digitale, imprimare personalizata
a denumirilor şi logotipurilor de firme, de uz
publicitar şi promotional, pe produsele altor
persoane, prelucrare de carton ondulat de
ambalaj, aplicare de desene in relief pe suprafețe
de carton, servicii de separare a culorilor,
servicii de tipărire de articole de papetarie,
copiere heliografica, servicii de diazotipie
pentru copierea documentelor, legarea de cârti
sau documente, servicii de încapsulare a
materialelor în foi pentru documente, servicii
de tipărire digitala la cerere de cârti şi alte
documente.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale, închirierea
lucrărilor de arta, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, servicii de
club (divertisment sau educație), organizarea
şi susținerea colocviilor, organizarea şi
susținerea conferințelor, organizarea si
susținerea congreselor: transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informatii
in domeniul educației, examinări referitoare
la educație, tehnoredactare computerizata
electronica, furnizarea de informaţii in
domeniul divertismentului, furnizarea de filme,
nedescarcabile, prin servicii video la cerere,
organizarea si susținerea unor forumuri
educaționale in persoana, servicii de punere
in pagina, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, furnizarea
de facilitati pentru muzee (prezentări, expoziții),
publicarea online a cărților si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescarcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, raportare fotografica, fotografie,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informatii
cu privire la activitatile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
educație religioasă, organizarea şi susținerea de
seminarii, interpretarea în limbajului semnelor,
subtitrare, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, traducere, meditații, organizarea si
susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, împrumut
de cărţi, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi educative, închiriere de cărţi audio,
publicare multimedia de cărţi, publicare de cărţi
audio, publicare şi editare de cărţi, publicare
de cărţi şi reviste, publicare de cărţi şi recenzii,

publicare de cărţi de muzică, împrumut de
cărţi referitoare la calculatoare, furnizare de
informaţii referitoare la cărţi, împrumut de cărţi
referitoare la audit, publicare de cărţi în domeniul
divertismentului, închiriere de cititoare de cârti
electronice, împrumut de cărţi şi publicatii
periodice, servicii de club de cărţi cu furnizarea
de informatii cu privire la cărţi, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de cărţi
legate de tehnologia informației, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărţi, servicii de biblioteca
pentru schimbul de cărţi, împrumut de cărţi
referitoare la metodologia afacerilor, împrumut
de cărţi şi de alte publicatii, publicare electronica
on-line de periodice şi cărţi, publicare de
periodice şi cărţi in format electronic, publicare
de carii electronice şi periodice pe internet,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale in domeniul
medicinei, servicii de consultanta in materie
de publicare de cărţi, servicii educative in arta
fototipiei, servicii educative in arta picturii, servicii
educative in arta fotografica, coordonare de
festivaluri de arta interpretativa, servicii culturale,
activitati culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de activitati culturale:
ateliere organizate în scopuri culturale, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale: furnizare de
informatii despre activitati culturale, organizare
de evenimente culturale in cadrul comunităților,
furnizare de atracții pentru vizitatori in scopuri
culturale, organizare şi realizare de taguri
cu scop cultural sau educațional, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
de divertisment sau culturale, servicii de
închiriere de echipamente şi instalatii pentru
educație, divertisment, sport şi cultura, educație
in domeniul lingvistic, cercetare in domeniul
educației, educație în materie de caligrafie,
certificare de servicii de educație, organizare
de conferințe referitoare la educație, servicii de
educație, instruire şi divertisment, organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
educație primara referitoare la alfabetizare,
servicii de consultanta în domeniul educației
antreprenoriale, furnizare de informatii şi
întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație şi instruire, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o baza
de date computerizata sau de pe internet,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de documente în materie de pregătire
profeşionala, stiinta, dreptul public şi probleme
sociale, publicare şi emitere de documente
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științifice în legătură cu tehnologia medicala,
servicii de biblioteca cu privire la documente
stocate şi recuperate prin mijloace electronice,
servicii de biblioteca electronica, servicii de
biblioteca online, şi anume furnizare de servicii
de biblioteca electronica referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de biblioteca furnizate
prin intermediul unei baze de date computerizate
care conține informaţii extrase din ziare, servicii
de biblioteca electronica pentru furnizare de
informatii electronice (inclusiv informatii de
arhivă) sub forma de texte şi de informaţii
audio şi/sau video, publicare de manuale,
elaborare de manuale educative: furnizare online
de benzi desenate şi romane grafice care
nu pot fi descărcate, publicare de povesti:
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de jurnale, publicarea de calendare,
publicarea de fotografii, publicare de materiale
educative, publicare de reviste, publicare de
lucrari științifice, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronica: pregătirea de
texte pentru publicare: publicare multimedia de
materiale tipărite, servicii de publicare on-line,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de produse de imprimerie, publicarea de scenarii
de teatru, servicii pentru publicarea buletinelor
informative: servicii pentru publicarea de ghiduri,
publicare şi editare de materiale tipărite, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, servicii de
consultanta cu privire la publicarea de texte
scrise, publicare de materiale tipărite, inclusiv
in format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe şi liste online, pentru uzul
calatorilor, nedescarcabîle, redactare de texte,
redactarea de scenarii, redactarea discursurilor
politice, creare (redactare) de podcast-uri, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, editare, întocmire de rapoarte
şi redactare de texte, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare: editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, consultanţă editorială:
servicii de consultanţă în domeniul editorial,
furnizarea de informaţii referitoare la activitatea
editorială.
42. Servicii științifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale, servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea

electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informației, servicii de laboratoare științifice,
cercetare științifica, găzduire de conținut digital,
şi anume jurnale şi bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clientilor in magazine online, aşigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informatii şi rezultate privind cercetarea științifica
dintr-o baza de date online cu funcție de
cautare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare şi
imprimare, servicii de deşign privind publicarea
de documente, găzduire de conținut educațional
multimedia, conversia textelor în format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete şi imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini şi alte date electronice, redactare
tehnica, consultanţă științifică, furnizare de
studii științifice, întocmire de rapoarte științifice,
furnizare de informatii științifice, închirieri de
instrumente științifice, realizare de analize
științifice, compilare de informaţii științifice,
cercetare şi dezvoltare științifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu mașini de tipărit, servicii de
consultanţă în materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare şi menținere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri şi ebook-uri, deşign de cârti
de vizita, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broșuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), arta
grafică şi design, servicii de design comercial,
design grafic şi industrial, servicii de design de
brand, design şi dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design de logo-
uri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii științifice şi design privind
acest domeniu, servicii de design in materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecție
video, servicii de cercetare, servicii științifice,
servicii de conşiliere științifica, consultanţă
științifică.

───────
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(210) M 2021 09040 (111)184190
(151) 17/12/2021
(732) REFEEL NATURAL S.R.L., STR.

FLORIMUND MERCY NR. 3,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Refeel
(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 și odorizante, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea magazinelor, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență comercială privind sistemul
de franciză, asistență în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistență
în administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, asistență în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie

de management privind afacerile, furnizare de
asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de asistență în afaceri, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
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 cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență 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 referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
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 bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
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alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terți, intermedierea
de contacte comerciale și economice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
agenții de import și export, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, asistență medicală pentru animale,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 09042 (111)184167
(151) 17/12/2021
(732) PREPDRO FARM S.R.L., STR.

EFTIMIE MURGU NR.112, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Prepdro Farm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
01.05.01

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

9. Echipamente de telecomunicații.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

780

SRL, STR. URUSAGULUI NR.15,
CORP.8, AP.2, JUDEŢ CLUJ,
FLORESTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)

wake cup COFFEE & BAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.12

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice.

───────

(210) m 2021 09095 (111)184218
(151) 21/12/2021
(732) REPO ENGINEERING S.R.L, STR.

(540)

PROCONSIL

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte actionate
electronic, motoare, cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule

terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

───────

(210) M 2021 09096 (111)184219
(151) 21/12/2021
(732) REPO ENGINEERING S.R.L, STR.

VIDULUI, NR,7, JUDEȚ CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

REPO ENGINEERING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte actionate
electronic, motoare, cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

───────

(210) M 2021 09100 (111)184311
(151) 21/12/2021
(732) LUIGI LUNGU, DRUMUL SULINAR

NR. 1, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dracula Neverland
Multiverse of Mystic

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online în scop publicitar,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii

(210) M 2021 09093 (111)184158
(151) 21/12/2021
(732) WAKE CUP COFFEE & BAR

VIDULUI, NR.7, JUDEȚ CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA
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și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de intermediere comercială, administrarea
afacerilor, managementul și administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, administrarea magazinelor,
administrarea hotelurilor, administrarea
parcurilor de distractii, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitari imprimate, publicatii periodice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, piele și imitație de piele, blănuri
și piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,

corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării.
41. 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 muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

782

organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, divertisment muzical, organizarea de
spectacole muzicale, organizare de divertisment
muzical, organizarea de spectacole muzicale
live, închiriere de instrumente muzicale,
prezentare de concerte muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, servicii de educație
muzicală, organizare de concerte muzicale

pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de materiale multimedia online
nedescărcabile, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
prezentare de concerte, divertisment de
tipul concertelor, organizare de concerte de
muzică în direct, organizare și coordonare de
concerte, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de fani, centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, servicii de divertisment cu jocuri pe
calculator și jocuri video.
43. 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, servicii de cazare
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temporară, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, 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,
servicii oferite de 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, 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 hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2021 09103 (111)184275
(151) 21/12/2021
(732) S.C. FAXMEDIA CONSULTING

S.R.L., STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
25C, JUDEȚ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, 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)

eConsultare publica
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1012559/03.05.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “Consultare publică”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
24.17.04; 24.17.20; 24.17.25; 26.04.01

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

35. Elaborare de sondaje de opinie, sondaje
de opinie, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
privind activitățile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de date.
38. Furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fișiere centrale
pentru consultare de la distanță, furnizarea
accesului la baze de date, furnizarea accesului
la informații prin intermediul rețelelor de date,

(591) Culori revendicate: verde, gri, roșu,
negru, galben, portocaliu
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furnizarea accesului utilizatorilor la programe
informatice din rețele de date, furnizarea
accesului la baze de date în rețele de
comunicații, furnizarea accesului la baze de date
în rețele de calculatoare, furnizarea accesului la
baze de date și la internet prin telecomunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la o
rețea de calculatoare globală sau la baze de
date, furnizare de acces și închiriere de timpi de
acces la baze de date computerizate, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și
la baze de date electronice, furnizarea accesului
și închirierea de timpi de acces la baze de
date computerizate, furnizare de servicii de
conexiune prin relee de cadre pentru transfer de
date, furnizare de conexiuni de telecomunicații
la internet sau la baze de date, furnizare de
instalații de comunicare pentru schimbul de date
pe cale electronică, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații la o rețea globală de comunicații
sau la baze de date.
41. Servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet.
42. Furnizare de informații on-line, dintr-o bază
de date electronică sau de pe internet, în
domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
furnizare de motoare de căutare pentru obținerea
de date într-o rețea informatică globală, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare de
motoare de căutare pentru a obține date prin
rețele de comunicații, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, salvare electronică de documente și e-
mailuri arhivate, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de date electronice, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte date
electronice, stocare electronică de e-mailuri
arhivate.
45. Furnizarea de informații juridice, furnizare
de informații judiciare, furnizare de informații în
domeniul juridic.

───────

(210) M 2021 09104 (111)184276
(151) 21/12/2021
(732) S.C. FAXMEDIA CONSULTING

S.R.L., STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
25C, JUDEȚ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, 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)

eREGISTRATURA RE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1012563 din data

03.05.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: " eREGISTRATURA " .

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

clase:
9. Software pentru gestiunea documentelor,
software pentru automatizarea documentelor,
software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru sistemele de control al
documentelor, software de monitorizare de rețele
tip cloud.
35. Actualizare și administrare de informații
în registre, intretinere de registre pentru
terti, furnizarea de informații computerizate
referitoare la registre comerciale, servicii
de furnizare de informații online prin
intermediul unui registru comercial, arhivarea
documentelor sau a benzilor magnetice (funcții

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de secretariat), servicii de administrare a
arhivei, respectiv indexarea documentelor
pentru terți, managementul resurselor umane,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, consultanță în domeniul resurse
umane, îndeplinirea funcțiilor unui departament
de resurse umane pentru terți, servicii de
gestionare a datelor.
38. Consultare computerizată a registrelor,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare, servicii de comunicații,
și anume transmisie electronică a datelor și
documentelor printre utilizatorii de calculatoare,
furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fișiere centrale
pentru consultare de la distanță, furnizarea
accesului la baze de date, furnizarea accesului
la informații prin intermediul rețelelor de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la programe
informatice din rețele de date, furnizarea
accesului la baze de date în rețele de
comunicații, furnizarea accesului la baze de date
în rețele de calculatoare, furnizarea accesului la
baze de date și la internet prin telecomunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la o
rețea de calculatoare globală sau la baze de
date, furnizare de acces și închiriere de timpi de
acces la baze de date computerizate, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și
la baze de date electronice, furnizarea accesului
și închirierea de timpi de acces la baze de
date computerizate, furnizare de servicii de
conexiune prin relee de cadre pentru transfer de
date, furnizare de conexiuni de telecomunicații
la internet sau la baze de date, furnizare de
instalații de comunicare pentru schimbul de date
pe cale electronică, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații la o rețea globală de comunicații
sau la baze de date.
42. Furnizare de informații on-line, dintr-o bază
de date electronică sau de pe internet, în
domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
furnizare de motoare de căutare pentru obținerea
de date într-o rețea informatică globală, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare de
motoare de căutare pentru a obține date prin
rețele de comunicații, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, salvare electronică de documente și e-
mailuri arhivate, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de date electronice, servicii de

stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte date
electronice, stocare electronică de e-mailuri
arhivate, 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.
45. Furnizarea de informații juridice, furnizare
de informații judiciare, furnizare de informații în
domeniul juridic.

───────

(210) M 2021 09124 (111)184185
(151) 22/12/2021
(732) S.C. A & D ATELIER BOUTIQUE

S.R.L, ALEEA MIHAIL
SADOVEANU NR. 61D, BL.C2,
ET.6, JUD. IAȘI, IAȘI, 700490, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HUNA

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.12

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

40. Tratarea și prelucrarea articolelor de
îmbrăcăminte în vederea reciclării.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX 
#092b1f,HEX #556C14)
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(210) M 2021 09138 (111)184108
(151) 22/12/2021
(732) DENISA-GABRIELA TODOR, STR.

CLOȘCA, NR. 7, SC. 1, ET. 3, AP.
23, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
RAUL-ALEXANDRU HEPEȘ, STR.
FĂCLIEI, NR. 30A, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

hotel Pannonia

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25

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

43. Servicii de cazare, servicii de restaurant.
───────

(210) M 2021 09165 (111)184157
(151) 23/12/2021
(732) MEDIKALI PRIVATE

HEALTHCARE S.R.L., STR.
TRAIAN NR. 55, CAMERA 115,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

medikáli PRIVATE
HEALTHCARE SERVICES

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

clase:
35. Publicitate, managementul organizarea si
administrarea afacerilor.
44. Servicii medicale, respectiv de spitalizare
și telemedicină, stomatologie,optometrie
și sănătate mintală, clinică medicală
multidisciplinară și servicii de analiză medicală,
examinări cu raze X și prelevarea de probe
de sânge, servicii terapeutice/fizioterapeutice,
ginecologie și inseminare artificială și in vitro,
tratament chirurgical, consultanță în farmacie și
pregătirea rețetelor de către farmaciști, de banca
de sânge și de țesuturi umane, de case de
convalescență și de sanatorii, de geriatrie, de
dietă și nutriție, de centru de sănătate, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 09192 (111)184168
(151) 23/12/2021
(732) HAPPICIF PNK SRL, ALEEA

NICOLAE IORGA, NR.18, BL. A52,
SC.1, AP.16, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

cocochard

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 01.05.23

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

9. Aplicatii mobile descracabile, aplicații
software pentru telefoane mobile descarcabile,
software și aplicații pentru dispozitive mobile
descarcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile descarcabile, aplicații
software pentru web descarcabile.
16. Agende, agende datate, agende personale,
agende săptămânale, jurnale și agende, agende
de întâlniri, agende cu index, coperte pentru
agende, agende de buzunar, agende de birou,
agende folosite în papetărie, coperți pentru
agende săptămânale, agende de planificare
pentru birou, huse de piele pentru agende,
agende de telefon, pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie din
hârtie pentru birou, suporturi din plastic pentru
ecusoane (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou).
21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), figurine

decorative (machete) confecționate din sticlă,
cești și căni
41. Organizare de cursuri de dezvoltare
personală, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personală, organizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri educaționale.

───────

(210) M 2021 09202 (111)184166
(151) 24/12/2021
(732) LOCASIGA SRL, STR. VASILE

CONTA NR. 7-9, CAMERA
NR. 1, SCARA E, ETAJ 1, AP.
156, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CAMPION ORIGINAL
(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, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, pistoale de vopsit,
mașini atomizoare, 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, mașini de tocat electrice pentru
uz casnic, ghidaje pentru mașini, pistoale de
lipit electrice, mașini pentru tăierea părului
animalelor, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne, mori
pentru uz caznic, altele decât cele acționate
manual, mori (mașini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#01A4A5), maro (Hex #875549), gri
(Hex #F6F9EE), crem (Hex #DAD4BE),
alb (Hex #FFFFFF)
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de sfărâmare, mașini pentru vopsit, 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),
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
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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), raboteze,
raclete, răngi, răzuitoare, rindele, săpăligi,
satare, 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,
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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
articolele din clasa 7 si 8, 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.

───────

(210) M 2021 09213 (111)184147
(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)

Eurofunny

(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, 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
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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 09214 (111)184149
(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)

EuroFun
(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, 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
(exceptând transportul lor).

───────
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(210) M 2021 09217 (111)184148
(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, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Eurobites

(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
(exceptând transportul lor).

───────
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(210) M 2021 09218 (111)184385
(151) 27/12/2021
(732) DANA-DENISA SANDULESCU,

63067 OFFENBACH AM
MAIN, RATHENAUSTR 24
B, OFFENBACH AM MAIN,
GERMANIA

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

(540)

EL CARRUSEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.05

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing promoțional, organizarea de campanii
de marketing, publicitate și marketing, asistență
în marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, 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, 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, regruparea
în avantajul terţilor a îmbrăcăminte, tricouri,
șepci, brichete, eventai, patch-uri (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 îmbrăcăminte,
tricouri, șepci, brichete, eventai, patch-uri,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la îmbrăcăminte, tricouri,
șepci, brichete, eventai, patch-uri, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu îmbrăcăminte, tricouri, șepci,
brichete, eventai, patch-uri, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la îmbrăcăminte, tricouri, șepci,
brichete, eventai, patch-uri, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
îmbrăcăminte, tricouri, șepci, brichete, eventai,
patch-uri.
36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale.
41. Spectacole muzicale, spectacole muzicale
live, reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, reprezentații muzicale
în direct, producție de spectacole muzicale,

(591) Culori revendicate: mov, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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concerte de muzică în direct, organizare de
spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, reprezentații
în direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, servicii culturale, activități
culturale, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, divertisment,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale.

───────

(210) M 2021 09219 (111)184466
(151) 27/12/2021
(732) ASOCIATIA ERMELLEKI GAZDAK

EGYESULETE ASOCIATIA
AGRICULTORILOR DIN VALEA
IERULUI, STR. REPUBLICII NR.
40, JUD. BIHOR, VALEA LUI MIHAI,
BIHOR, ROMANIA

(540)

ÉRMELLÉKI TERMÉK -
PRODUCT OF ÉRMELLÉK -

PRODUS DIN VALEA IERULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.07.25

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și 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 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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
306C, pantone 0821C, pantone 300C),
negru, alb
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proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
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.

───────

(210) M 2021 09265 (111)184120
(151) 30/12/2021
(732) CH. PIETROSARATII S.R.L.,

STR. SCARLATESCU, NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.
───────

(210) M 2021 09266 (111)184119
(151) 30/12/2021
(732) CH. PIETROSARATII S.R.L.,

STR. SCARLATESCU, NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DFR DOMENIILE FRANCO
ROMANE VINURI ALTFEL,

DE DEALU MARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlata din
podgoria Dealu Mare.

───────

(210) M 2021 09267 (111)184121
(151) 30/12/2021
(732) CH. PIETROSARATII S.R.L.,

STR. SCARLATESCU, NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

ALTFEL DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.
───────
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(210) M 2021 09269 (111)184118
(151) 30/12/2021
(732) CH. PIETROSARATII S.R.L.,

STR. SCARLATESCU NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

DOMENIILE FRANCO
ROMANE CUVEE PAUL

LOUIS ALBERT GALERON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri.

───────

(210) M 2021 09270 (111)184122
(151) 30/12/2021
(732) CH. PIETROSARATII S.R.L.,

STR. SCARLATESCU NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

VIGNERON CREE
PAR DENIS THOMAS

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri.
───────

(210) M 2021 09286 (111)184387
(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, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POIANA NEGRI
DORNA CUMPĂTATĂ
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1011917/27.04.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: " POIANA NEGRI ".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
19.07.09; 24.15.17; 06.01.02; 25.01.25;
24.17.02; 29.01.13

(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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb, negru
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(210) M 2021 09291 (111)184113
(151) 31/12/2021
(732) NEMO WASH SRL, SAT

DUMBRAVA 385 NR. NC 1093/5,
BIROUL 4, JUDEŢ IAŞI, COMUNA
CIUREA, IAȘI, ROMANIA

(540)

DIAMOND BALLROOM

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 26.11.05;
25.01.25; 29.01.02; 27.05.01; 27.05.17

clase:
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii
de spălătorie, servicii de spălătorie uscată,
spălătorie de maşini, servicii de spălare
cu presiune, spălarea ferestrelor, spălarea
confecţiilor, spălare ţesături, spălătorie de rufe,
închirierea echipamentelor pentru spălătorii,
închirierea maşinilor de spălat, închirierea
aparatelor de curăţat, închirierea maşinilor de
spălat şi uscat vase, închiriere de maşini de
curăţat industriale, închirierea echipamentelor
de spălare a vehiculelor, reparaţii şi întreţinerea
echipamentelor de spălătorie, vulcanizarea
pneurilor (reparații), vulcanizare de anvelope de
automobil (reparații).
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive şi culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare și coordonare de
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 recreative, filmare, producţie
de filme pe benzi video, închiriere de decoruri
pentru spectacole, informaţii în materie de
divertisment, exploatarea echipamentelor de

karaoke, exploatarea publicaţiilor electronice on-
line nedescărcabile, organizarea de expozitii
în scopuri culturale sau educative, fotografie,
reportaje fotografice, închirierea de aparate
audio, închirierea de aparatura de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea de camere video,
informatii în materie de recreere, microeditare,
microfilmare, montajul benzilor video, servicii de
orchestră, organizarea de baluri, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de concursuri
de frumuseţe, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de colocvii, organizarea şi
conducerea de conferinţe, organizarea şi
conducerea de congrese, organizarea şi
conducerea de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizarea
şi conducerea de workshop-uri, planificarea
de recepţii, publicare electronică on-line a
periodicelor, servicii de studio-uri de înregistrare,
servicii pentru organizare de timp liber,
producţia de spectacole (divertisment), servicii
care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii oferite de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
servicii de discotecă, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, organizarea de
baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet.,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
organizarea de spectacole de focuri de artificii
(divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, organizarea
de restaurante (servirea mesei), servicii de
catering, 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,
servicii de catering pentru cantinele firmelor,

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 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 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, restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de cazare pentru evenimente, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
bufet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(210) M 2022 00004 (111)184179
(151) 03/01/2022
(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)

ANTARKTYS vodka
7 TIMES DISTILLED
PURE CARPATHIAN
MOUNTAIN WATER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.16

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(591) Culori revendicate: bleumarin, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00008 (111)184501
(151) 03/01/2022
(732) EUROPE.TCV.POWER S.R.L.,

SAT.ALPAREA, NR.307E, JUDEȚ
BIHOR, COMUNA OSORHEI,
BIHOR, ROMANIA

(540)

GOSPODĂRIA LUI TIMPULEȚ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29.
Carne, pește păsări și vânat, extracte de carne:
fructe și legume conservate, congelate, uscate și
gătite, jeleuri, dulcețuri : compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2022 00009 (111)184502
(151) 03/01/2022
(732) EUROPE. TCV. POWER S.R.L.,

SAT ALPAREA NR. 307E, JUDEȚ
BIHOR, COM. OSORHEI, BIHOR,
ROMANIA

(540)

EUROPE TCV POWER GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 26.04.02

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2022 00010 (111)184393
(151) 03/01/2022
(732) GREENCHEM SOLUTIONS SRL,

STR. AXANDRU CEL BUN NR.
14, DEMISOL, JUDEȚ NEAMȚ,
PIATRA NEAMT, 610005, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

NANOLYTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────
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(210) M 2022 00011 (111)184277
(151) 03/01/2022
(732) ASOCIATIA OAMENI BUNI,

MARGINASA 43, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400371, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AOB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
02.07.25

clase:
3. Detergenți alții decât cei cu utilizare în
produsele de fabricație și cu scopuri medicale,
săpunuri, săpun lichid, lichide pentru spălarea
parbrizelor, odorizanți de cameră, produse de
curățare sub formă de cremă (nemedicinală),
creme cosmetice, gel de baie și de duș, șampon
pentru vehicule, înălbitor pentru rufe.
9. Calculatoare, laptopuri.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, saci
de gunoi, saci de gunoi din plastic (pentru
uz casnic), prosoape de hârtie, hârtie igienică,
șervețele, foi de hârtie (papetărie), articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
pentru birou, articole de papetărie, confecționate
din hârtie, articole de papetărie și accesorii
educative, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare.
21. Distribuitoare de săpun, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare de prosoape
de hârtie, lavete de spălat vase, mături.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte de lucru.

───────

TIMISOARA, NR. 98, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
NR.65, AP.5, SECTOR 1, BUCURESTI,
013812, ROMANIA

(540)

Vopsești ușor cu SPOR
VOPSEA GEL TIXO

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

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

2. Coloranti, lacuri si vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii si a deteriorãrii lemnului,
coloranți pentru vopsele, emailuri (lacuri),
fixatori (lacuri), lacuri (altele decât lacurile
izolante), lianți pentru lacuri, lacuri pentru lemn,
lacuri și vernisuri, glazuri (vopsele, lacuri),
diluanți pentru lacuri, lacuri primare pentru
rezistență, lacuri pentru protejarea lemnului,
diluanți pentru lacuri și alte vopsele, lacuri
pentru protecția lemnului împotriva deteriorării,
lacuri pe bază de apă (altele decât cele
pentru izolare), compoziții de acoperire sub
formă de lacuri, vopsele termorezistente, vopsea
email, vopsea poliuretanică, vopsele luminoase,
vopsele ornamentale, vopsele texturate,
vopsele acrilice, vopsele antistatice, vopsele
reflectorizante, vopsele fosforescente, vopsele
metalizate, vopsele bactericide, preparate de
vopsea, vopsea pentru exterior, vopsea pentru

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

(591) Culori revendicate: albastru, albastru
deschis, rosu, portocaliu, galben, alb

(210) M 2022 00013 (111)184513
(151) 03/01/2022
(732) POLICOLOR S.A., BDUL
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pentru protecție împotriva coroziunii, rășini
sintetice pentru protecție împotriva coroziunii.

───────

(210) M 2022 00014 (111)184211
(151) 03/01/2022
(732) ROXANA RALUCA CULCEA

TABAN, STR TIGANESTI NR.60,
JUDETUL ILFOV, CIOLPANI,
077050, ROMANIA

(540)

THE ALCHEMIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic.
29. 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, antreuri pe bază de legume,
tzatziki, tocăni, tocană de vită, tocane (alimente),
tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), supe miso, supă groasă,
supă gata-preparată, supă de tăieței, supă de
bame, supe pe baza de carne, peste sau
legume, sosuri de brânză, sarmale în foi de
viță, salate preparate, salate pe bază de cartofi,
sashimi, salată de pui, salată caesar, salate de
legume gata-tăiate, salate de legume, salate
de fructe, salate de cartofi, salate cu carne de
pasăre, salate aperitiv, rösti (chiftele cu cartofi
gratinați prăjiți), rulouri din pastă de pește, prăjite
(chikuwa), ragut (tocăniță cu carne), quenelle
(pește), quenelle, pui teriyaki, pui la grătar
(yakitori), pârjoale din carne, preparate pentru
supă de legume, musaca cu carne, pește gătit
și congelat, pastă de năut, pastramă din carne
de vită, pastramă de rață, pastramă de pui,
pastramă de porc, paste pentru supă, ouă
scoțiene, ouă marinate, omlete, măsline umplute
cu pesto, aflate în ulei de floarea soarelui,
măsline umplute cu migdale, măsline umplute cu
ardei roșu și migdale, măsline umplute cu ardei
roșu, mâncăruri preparate pe bază de carne,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate din carne (în care predomină

interior, baițuri (ca vopsea), emailuri vitroase
(vopsele), vopsele pentru podea, vopsele fără
solvent, conservanți pentru beton (vopsele),
vopsele cu lac, preparate impermeabilizante
(vopsele), conservanți (zidării) (vopsele),
acoperiri impermeabile (vopsele), vopsele contra
rugină, vopsele pentru decorare, vopsele
de hidroizolație, conservanți pentru ciment
(vopsele), vopsele pentru construcții, lianți
pentru vopsele, vopsele (lianți pentru), diluanți
pentru vopsele, pigmenți pentru vopsele, aditivi
pentru vopsele, acoperiri acrilice (vopsele),
stabilizatori pentru vopsele, finisaje poliuretanice
(vopsele), amestecuri de vopsele, vopsele
anti-coroziune, produse de etanșare (vopsea),
preparate pentru hidroizolare (vopsea), vopsea
rezistentă la coroziune, vopsea de uz casnic,
vopsea pentru lucrări artistice, vopsea colorată
pentru fațade, preparate de etanșare (vopsea),
amestecuri de hidroizolație (vopsele), pigmenți
utilizați în vopsele, acoperiri de perete (vopsele),
acoperiri cu textură (vopsele), compuși pentru
acoperișuri (vopsele), vopsele cu proprietăți
reparatoare, vopsele cu proprietăți flexibile,
solvenți pentru diluarea vopselelor, straturi
(sub formă de vopsea), umpluturi sub formă
de vopsea, preparate sub formă de vopsea,
vopsele rezistente la produse chimice, straturi
de acoperire poliuretanice (vopsele), preparate
hidroizolante pentru zidărie (vopsele), vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, strat de protecție,
rășini naturale în stare brută, diluanti și
agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
produse contra coroziunii, straturi de acoperire
rezistente la coroziune, inhibitori de coroziune
sub formă de acoperiri, preparate pentru
tratarea suprafețelor metalice pentru a le face
rezistente la coroziune, mordanți pentru lemn,
uleiuri pentru conservarea lemnului, uleiuri
pentru tratarea lemnului, substraturi (vopsele)
folosite pe lemn, uleiuri pentru conservarea
lemnului , coloranți cu solvent pentru lemn,
finisaje pentru pardoseli din lemn, soluții de
etanșare (conservanți) pentru lemn, produse
de finisare pentru tratarea lemnului, preparate
pentru tratarea și conservarea lemnului, straturi
de protecție pentru suprafețe din lemn, straturi
de acoperire de tip vopsea pentru lemn,
preparate (vopsele) care conțin agenți pentru
a preveni atacarea lemnului de mucegai,
preparate (vopsele) care conțin agenți pentru
a preveni atacarea lemnului prin putrezire,
agenți de acoperire din plastic pentru protejarea
lemnului împotriva igrasiei (vopsele), inhibitori de
coroziune, benzi protectoare contra coroziunii,
vopsele de protecție contra coroziunii, produse
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carnea), mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, melci preparați (escargot),
masline umplute, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau integral sau în
principal din vânat, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncăruri din pește, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri cu legume preparate,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de
pui, mâncare preparată pe bază de legume
pentru copii mici, mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistentă
și tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncare gătită
constând în principal din pastă de soia și tofu
(doenjang-jjigae), mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), inele de
ceapă, gustări pe bază de tofu, gustări pe bază
de porumb dulce, gustări pe bază de nucă de
cocos, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de lapte, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de brânză, gustări pe bază de alune, gustări
din alge marine comestibile, guacamole (sos
de avocado), găluște (din carne), guacamole
(avocado pasat), gogoși cu brânză proaspătă

de vaci, gogoși, ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
ghiveci, galbi (mâncare pe bază de carne la
grătar), fulgi de mere, fulgi de cocos, fructe
deshidratate, frittata (omletă italiană), frigărui
shish kebab, fileuri de pește la grătar, fiertură
(supe), feluri de mâncare preparate din carne,
felii prăjite de cartofi, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), falafel, desert din fructe roșii
cu spumă de albuș, desert din fructe de pădure
cu frișcă, cuiburi de păsări, comestibile, cuburi
de supă, cremă de fructe, consommé-uri, coji
de cartof umplute, clătite de cartofi, cipsuri
din fructe, cipsuri de mere, cine preambalate
constând în principal din vânat, cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, chop
suey (fel de mâncare chinezească), chipsuri pe
bază de legume, chipsuri din yucca, chipsuri din
manioc, chipsuri de soia, chipsuri de legume,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri de banane, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri, chips-uri, chili con carne (tocană de
ardei iute și carne), chiftele din pește, chiftele de
cartofi, chicharron (șorici de porc prăjit), cartofi
umpluți, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns),
cartofi prăjiți în formă de gofre, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, carne prăjită de pui, carne
preparată, carne prajita de pui, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne de vită preparată, calmar preparat, burtă
de vită, bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), bulete de cartofi, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bucățele de piept de pui pane (nuggets),
brânză sub formă de sosuri de înmuiat, brioșe
cu ouă, bombay mix (aperitiv indian), bisque,
biscuiți de pește, batoane pe bază de nuci și
semințe, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane din tofu,
batoane de brânză, batoane alimentare pe bază
de nuci, aripioare de pui, aperitive pe bază
de cartofi, aperitive alimentare pe bază de
soia, antreuri preparate constând în principal
din fructe de mare, amestecuri de snack-uri
constând din fructe și fructe cu coajă lemnoasă
prelucrate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de fructe uscate, carne
și produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi.
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30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, 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 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), 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 răsucite cu gust
de brânză, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, 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,
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), 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 porumb,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, 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, 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 procesat
pentru floricele, porumb fript, popcorn aromat,
plăcinte proaspete, plăcinte gătite, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte cu vânat, plăcinte cu pește,
plăcinte cu ouă, 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, 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, orez glutinos învelit
în frunze de bambus (zongzi), orez dulce cu
nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), 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, 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),
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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 din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, găluști de orez acoperite cu pudră de fasole
(injeolmi), gustări rapide preparate din grâu
integral, 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), găluști chinezești gătite în abur (shumai,
gătite), găluște din orez garnisite cu pastă de
fasole dulce (ankoro), găluște de orez, găluște
de creveți, galuște chinezești umplute (gyoza,
gătite), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi de cereale
uscate, fulgi, frigănele, friganele congelate,
floricele glasate cu zahăr, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele de porumb
preparate, floricele de porumb pentru preparare
la cuptorul cu microunde, floricele de porumb
învelite în caramel, 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), clătite cu
ceapă verde (pajeon), clătite congelate, clătite
americane, clătite, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), chipsuri tortilla, chipsuri
taco, chipsuri pe bază de cereale, chipsuri
integrale de grâu, chipsuri din cereale, chipsuri
din aluat wonton, chipsuri de porumb cu gust
de legume, chipsuri de porumb cu gust de alge,
chipsuri de porumb, chipsuri de orez, chipsuri de
creveți, chimichanga, chifle înăbușite umplute cu
pastă de fasole roșie, chifle umplute, chifle fierte
în aburi umplute cu carne tocată (nikumanjuh),
chifle cu gem de fasole, chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete

din orez, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), brioșe, boabe de porumb prăjite,
blaturi de pizza congelate, blaturi de pizza
coapte în prealabil, blaturi de pizza, blat de pizza,
biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți sărați din orez,
biscuiți din orez în formă de granule (arare),
biscuiți din orez (senbei), biscuiți de orez, biscuiți
cu ceapă, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crackers cu aromă de
legume, biluțe de brânză (snackuri), vla (cremă
englezească custard), vată de zahăr, vafe, gofre,
vafe cu glazură de ciocolată, turte indiene,
trufe de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
tiramisu, taiyaki (prăjituri japoneze în formă de
pește cu diverse umpluturi), tablete (dulciuri),
sufleuri ca desert, spume de desert (dulciuri),
spume de ciocolată, spume, specialități de
patiserie, sosuri de ciocolată, sopapillas (pâine
prăjită), sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
rulouri cu scorțișoară, rom (trufe cu-) (produse
de cofetărie), rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
rahat turcesc, produse pe bază de ciocolată,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, produse de cofetărie cu gheață, produse
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de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie congelate, prăjitură cu
pâine, prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de caramel, produse
de brutărie fără gluten, produse de brutărie,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), praline cu napolitană, pâine
indiană, plăcinte cu iaurt congelate, pateuri cu
ciocolată, pastă pentru sandviș cu ciocolată
și fructe uscate, pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), panettone (cozonac italian),
pandișpanuri japoneze (kasutera), ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), ornamente
din ciocolată pentru pomul de crăciun, orez
sub formă de cremă, nuga, nuci trase
în ciocolată (produse de cofetărie), nuci
macadamia trase în ciocolată, napolitane din
hârtie comestibilă, pâine, înlocuitori de ciocolată,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitor de marțipan,
înlocuitor de cremă, înghețate și dulciuri, măr
pané, migdale acoperite de ciocolată, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), marțipan din
ciocolată, marțipan, lapte de pasăre, jeleuri de
fructe (cofetărie), ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, iepurași de ciocolată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
hârtie de orez comestibilă, hârtie comestibilă,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, gofre de ciocolată, glazură din
bezele, glazură de ciocolată, gheață pentru
produse de cofetărie, gem de boabe de
fasole învelit într-o coajă moale pe bază
de boabe învelite în zahăr (nerikiri), garnituri
de ciocolată, fulgi din cremă de unt și
zahăr brun (butterscotch), fulgi de patiserie
de unt de arahide, fructe trase în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fondue din ciocolată,
flan, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
înghețate, dulciuri sub formă de spume, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri nemedicinale sub formă

de ouă, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale care conțin lapte,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi pe bază de
ciocolată, deserturi cu musli, deserturi cremă
instant, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme tartinabile pe bază de
ciocolată, cristale de jeleu aromatizate pentru
fabricarea de produse de cofetărie din jeleu,
creme pe bază de ciocolată, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, cremă de ouă englezească, cremă de
ciocolată pentru pâine, creme englezești custard
(deserturi la cuptor), crema spumă (dulce),
cozonaci, cozonac pandoro, cornuri, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, ciocolată tartinabilă,
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
ciocolată pentru glazuri, ciocolată nemedicinală,
ciocolată granulată, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
ciocolată cu lichior, ciocolată cu hrean japonez,
ciocolată cu alcool, ciocolată, ciocolată aerată,
chipsuri de cofetărie pentru copt, chifle cu
gem, budincă pe bază de orez, budincă de
orez conținând stafide și nucșoară, budincă
de orez, budinci gata preparate, budinci de
orez, budinci yorkshire, budinci, budincă de
griș, bucăți de jeleu dulce din pastă de fasole
roșie (yohkan), brioșe cu fructe, bomboane cu
ciocolată, boabe de cafea învelite în zahăr,
biscuiți sărați condimentați, biscuiți sărați, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți de
graham, biscuiți crocanți, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți crackers, biscuiti cu
gust de brânză, bezele, batoane din aluat prăjit
(youtiao), batoane de nuga învelite în ciocolată,
arome pe bază de ciocolată, arahide crocante,
arahide (produse de cofetărie pe bază de -),
amestec kheer (budincă de orez), alune trase
în ciocolată, aluaturi împletite prăjite, amestecuri
de ciocolată caldă, aluat pentru biscotti, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), batoane de cereale și
batoane energizante.
32. Bere și bere fără alcool, băuturi nealcoolice,
bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice altele decat uleiurile
esentiale, cidru, preparate alcoolice pentru
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fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice.
34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
chibrituri, articole pentru uz cu tutun.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, 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, 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 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 prin corespondență 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 rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de abonament care conțin

bomboane de ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, 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 ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cacao, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00016 (111)184415
(151) 03/01/2022
(732) GABRIEL PIRCALABU, STR.

MILETIN 62 APT 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030953, ROMANIA

(540)

PSIHOAID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de psihoterapie.

───────
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(210) M 2022 00018 (111)184257
(151) 04/01/2022
(732) SC BIG CARP SRL, STR.

LAVANDEI NR. 3, VILA N21D1,
AP. 001, JUDETUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BIG CARP EST.IN
2020 BY A.R.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.15;
29.01.12

clase:
8. Cuțite pentru undițe pentru pescuit, foarfece
pentru undițe pentru pescuit.
11. Momeli luminoase pentru pești.
12. Bărci pneumatice, bărci de agrement, bărci
cu vâsle, bărci cu motor, bărci de pescuit.
20. Carcase pentru undițe de pescuit.
22. Corturi pentru pescuitul cu undița.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Mânere pentru undițe, suporturi pentru
undițe, tocuri pentru undițe de pescuit, suporturi
pentru undițe de pescuit, vergi de undițe pentru
pescuit, bărci gonflabile pentru pescuit, momeală
pentru pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, săculeți cu momeală pentru catapulte de
pescuit, momeală artificială de aruncat în apă
pentru pescuit, articole și echipamente pentru
vânătoare și pescuit, articole de pescuit, cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
cutii cu nade pentru pescuit (articole de pescuit),
articole de scoatere a peștelui din cârlige de

undiță (accesorii de pescuit), echipament de
pescuit, respectiv: momeala artificiala pentru
pescuit, momeli pentru vanatoare sau pescuit/
nade pentru vanatoare sau pescuit, carlige
pentru peste, instrumente de pescuit, linii (fire)
de pescuit, plute de pescuit, guta pentru pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undita, mosoare
pentru pescuit, undite de pescuit, momeli cu
miros pentru vanatoare sau pescuit.
31. Hrană pentru pești, momeli vii pentru pești,
substanțe nutritive (hrană) pentru pești.
35. Servicii de comert online cu amanuntul, cu
ridicata de produse si articole pentru pescuit,
servicii de agenții de import-export, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, servicii de ghid
pentru pescuit sau vânătoare (gillie).

───────

(210) M 2022 00019 (111)184278
(151) 06/01/2022
(732) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

ITERCOMUNITARĂ ȚARA
SILVANIEI, STR. UNIRII, NR. 7,
JUDETUL SALAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.01.05

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

35. Servicii de promovare și publicitate, servicii
publicitare și de promovare, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială.

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

(591) Culori revendicate: verde, galben,
visiniu

───────
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(210) M 2022 00020 (111)184503
(151) 04/01/2022
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDETUL
CONSTANTA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, SC.
B, AP.41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

N-ai scaun? CoprActiv.
Natural, efect laxativ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.19

clase:
5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00021 (111)184361
(151) 04/01/2022
(732) WLC EXPERT SERVICES SRL,

ŞOS. COLENTINA NR. 26, BLOC
64ABC, SCARA A2, ETAJ 4, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AUTOMOTION
www.automotion.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.11.03;
29.01.01; 29.01.08

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule.

───────

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

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#ff0000, HEX#ff3300 ), negru,
portocaliu( HEX#ff6600)
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(210) M 2022 00022 (111)184279
(151) 04/01/2022
(732) BUILDING SUPPORT SERVICES,

BD LASCAR CATARGIU, NR 47-53,
CLADIREA EUROPE HOUSE
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI ,
010665, ROMANIA

(740) EGGHEADGROUP, STR. V.V.
STANCIU, NR. 5, BL. 90, SCARA 1, ET.
3, AP. 15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040432, ROMANIA

(540)

BSS
(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.01
(591) Culori revendicate:rosu (HEX #c8102e),

alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2022 00027 (111)184384
(151) 04/01/2022
(732) BERE SCHEI S.R.L., STR.

SPATARUL LUCA ARBORE NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, 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)

DĂNILĂ'S

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
06.03.01; 05.07.02; 05.01.19; 07.01.01

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

32. Bere, bere blondă, bere brună, bere și
produse de bere, bere fără alcool, băuturi pe
bază de bere, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, beri artizanale.

───────

clase:
37. Furnizare de servicii de curățenie, instalare
de accesorii de uși, instalare de echipamente
sanitare, instalare de echipamente pentru
controlul accesului fizic, instalare și reparații
de aparate electrice, întreținere de proprietăți,
întreținere și reparații de sisteme de alarmă de
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
stingere a incendiilor, întreținerea și repararea
sistemelor  de  detectare  a  incendiilor,  reparare 
de  echipamente  electrice  și de  instalații 
electrotehnice, servicii asigurate deelectricieni,
servicii de acoperire (zugrăveală), servicii de 
consiliere cu privire la întreținerea clădirilor, 
servicii  de  curățare  a  aparatelor  de aer 
condiționat, servicii de curățenie, servicii de 
curățenie  pentru  birouri,  servicii  de  instalații
sanitare și montare de geamuri, curățarea
spațiilor interioare, servicii de evacuare a
deșeurilor (servicii de curățenie).

(591) Culori revendicate: maro, crem, 
galben, alb, albastru, verde
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(210) M 2022 00028 (111)184324
(151) 04/01/2022
(732) PADEL CLUB BUCURESTI,

INTRAREA CRETEI 8-10, CAMERA
2, ETAJ P, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Padelmania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00029 (111)184280
(151) 04/01/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE SRL,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

saneo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.06;
29.01.13

clase:
10. Dispozitive pentru monitorizarea respirației
(medicale), dispozitive medicale pentru
susținerea corpului, dispozitive medicale
pentru închiderea rănilor, dispozitive medicale
de abraziune pentru piele, dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
dispozitive de vizualizare din fibră optică pentru
scopuri medicale, dispozitive de măsurare de uz
medical, dispozitive destinate facilitării mersului,
de uz medical, dispozitive pentru încălzirea
corpului pentru uz medical, dispozitive pentru

monitorizarea respirației, pentru uz medical,
dispozitive pentru monitorizarea temperaturii,
de uz medical, dispozitive pentru realizarea
injecțiilor pentru uz medical, dispozitive de
măsurat lungimi, de uz medical, dispozitive
de tracțiune pentru picioare, de uz medical,
dispozitive medicale de unică folosință pentru
tratarea constipației, dispozitive electronice
pentru înregistrarea tensiunii arteriale (de
uz medical), dispozitive electronice pentru
monitorizarea ritmului cardiac (de uz medical),
dispozitive medicale de încălzire cu aplicatoare
în contact cu corpul, dispozitive medicale de
răcire cu aplicatoare în contact cu corpul,
dispozitive de măsurare a indicelui de masă
corporală (imc) de uz medical
35. Publicitate și marketing.

───────

(210) M 2022 00031 (111)184281
(151) 04/01/2022
(732) IARO TRADING SRL, STR. ION

CREANGA, NR. 38, JUD. IAȘI,
VALEA LUPULUI, 707410, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HOME COMFORT
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;

07.01.09; 29.01.12

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, detergent de
rufe, detergent de curatat, discuri (tampoane)
demachiante din bumbac.

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

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, folii de aluminiu.
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, saci menajeri din hartie sau plastic,
folii alimentare, hartie de copt
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, bureti
de vase, bureti de inox, lavete absorbante, lavete
microfibra, manusi de uz casnic, scobitori.

───────

(210) M 2022 00034 (111)184282
(151) 04/01/2022
(732) PLACINTE MD SRL, STR.

DRISTORULUII NR.114, BL.13C,
SC.2, ET.6, AP.46, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bistro WEISS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
aceste produse nefiind în legătură cu ciocolata,
produse de ciocolată şi produse de patiserie.

───────

(210) M 2022 00036 (111)184283
(151) 04/01/2022
(732) STUDIO BREZEN SRL, STR.

GARII, NR 16, JUDEŢ CLUJ,
HUEDIN, 405400, CLUJ, ROMANIA

(540)

STUDIO BREZEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de arhitectură, servicii de
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de arhitectură de interior,
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de arhitectură și inginerie, întocmire de proiecte
de arhitectură, servicii de design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, servicii de design
arhitectural pentru planificare urbană, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, furnizare
de informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web.
44. Servicii de arhitectură peisageră.

───────
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(210) M 2022 00042 (111)184392
(151) 05/01/2022
(732) MAGIC MAKER MEDIA HOUSE

SRL, STRADA GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 122A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400304,
CLUJ, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE ET
8 ARIPA DE VEST, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

Provocare pe care

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

16. Publicaţii tipărite, fotografii.
28. Jocuri, jucării, obiecte de divertisment.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri respectiv:
jocuri, jucării, obiecte de divertisment, publicații,
fotografii, aparate şi instrumente utilizate

în fotografie, cinematografie, audiovizual,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, software
pentru computere, suporturi de înregistrare
digitale, filme cinematografice, dispozitive pentru
telefoane mobile şi de ţinut în mână, articole
de merchandising, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare, de
marketing și promoționale.
38. Difuzare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, servicii de forumuri de discuţii pe
internet, trasmiterea de video la cerere (video-
on-demand).
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea, producţia şi
prezentarea de evenimente în scop educaţional,
cultural sau de divertisment, organizarea,
producţia, managementul şi prezentarea de
competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de
jocuri, spectacole cu întrebări şi răspunsuri
(quizzes), furnizarea de organizări şi producţii
de video-clipuri prin reţele de mobil sau
de calculator în scop de divertisment şi/sau
educative, servicii de educare şi divertisment
sub formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet, producţia
şi prezentarea de programe radio şi televiziune,
de filme cinematografice, de spectacole, de
video, de dvd, de programe prin cablu, de
programe prin satelit şi/sau de programe
prin internet, divertisment prin intermediul
producţiilor de teatru, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
concursuri telefonice interactive, servicii de
editură, furnizarea de educaţie şi divertisment
prin intermediul radioului, televiziunii, satelitului,
cablului, telefonului, web-ului în toată lumea
şi prin internet, închirierea de înregistrări
sonore şi de spectacole pre-înregistrate, de
filme, de spectacole radio şi televiziune,
servicii de divertisment de televiziune implicând
participarea telefonică a audienţei, divertisment
interactiv pentru folosire cu telefonul mobil,
furnizarea de jocuri pe bază de internet, servicii
de jocuri de amuzament, servicii de reporteri de
știri, reportaje fotografice, servicii de fotografie,
servicii de regie și producție de filme, alte decât
pentru filmele cu scop publicitar, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii de
scriere pentru scenariști, compozitori.
42. Software ca serviciu (saas), platformă ca
serviciu (paas), servicii de creare şi întreţinere

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
102 C), roşu (Pantone 807 C), albastru
închis (Pantone 2736 C), albastru
deschis (Pantone 306C)

9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, dvd-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, filme cinematografice,
expuse, jocuri electronice, jocuri interactive
descărcabile adaptate pentru a fi folosite cu
receptoare de televizor, software descărcabil
pentru jocuri interactive pentru calculator,
dispozitive pentru telefoane mobile şi de ţinut în
mână, jocuri dvd.
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de site web, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice.

───────

(210) M 2022 00044 (111)184412
(151) 05/01/2022
(732) EUREST ROM S.R.L, CALEA

SERBAN VODA NR. 133,
CLADIREA B, ET. 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Food4Family

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
11.01.01

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

35. Publicitate.
43. Servicii de catering care constau in
furnizarea de produse alimentare si bauturi.

───────

(210) M 2022 00050 (111)184284
(151) 05/01/2022
(732) GLOBAL OPTIX PARTNER S.R.L.,

BD. NICOLAE IORGA NR. 24,
PARTER, BL. C1, JUDEȚ IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

2See

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.01; 29.01.13; 26.11.01

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

9. Rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic.
35. Servicii de agenții de import și export,
servicii ale agențiilor de import, marketing
promoțional, marketing de produse, servicii de
marketing comercial, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,

(591) Culori revendicate: verde, roz, galben,
alb

(591) Culori revendicate: portocaliu, maro,
negru
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distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
regruparea în avantajul terţilor a rame de
ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame din metal pentru
ochelari, rame din plastic pentru ochelari, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic (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
rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, servicii

de reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu rame de ochelari, rame
de ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, rame pentru ochelari din metal și
material sintetice, rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinație de metal și materiale
plastice, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, lentile oftalmologice, lentile pentru
ochelari, lentile optice, lentile de contact, lentile
oftalmice de sticlă, lentile din material plastic,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de distribuție, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, depozitare
de ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
rame de ochelari, transport rutier de ochelari,
ochelari de soare, lentile de contact, rame de
ochelari, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────
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(210) M 2022 00051 (111)184285
(151) 05/01/2022
(732) SC PPP PRINT SRL, STR.

PARCULUI NR. 2BIS, JUDEȚ
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420035, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

EMA Grafix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate și reclamă, publicitate și
marketing, servicii de agenție de publicitate,
publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, agenții de publicitate, servicii de
publicitate și marketing, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate și reclamă.

───────

(210) M 2022 00053 (111)184286
(151) 05/01/2022
(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)

GLASS DESIGN HOME
& OFFICE Pasiune
pentru perfecțiune

mov, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre și uși nemetalice, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
profiluri nemetalice pentru ferestre și uși, șine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornișe și șipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcții, uși, pereți,
panouri, acoperișuri, fațade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăți ignifuge, sticlă antiefracție folosită

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02
(591) Culori revendicate: negru, gri, verde,
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în construcții, sticlă securizată folosită în
construcții, panouri de acoperire confecționate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcția
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcții,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcții.
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 și mobilier
din sticlă, uși din sticlă pentru mobilier, scări și
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terților
a produselor din clasele 19 și 20 (exceptând
transportul acestora) permițând consumatorilor
să Ie vadă și să Ie cumpere comod.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2022 00054 (111)184288
(151) 05/01/2022
(732) UDREA SILVIU GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ASCENDED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet nedescărcabile,
monitoare comerciale, software informatic
descărcabil de uz comercial, software pentru
prelucrarea tranzacțiilor comerciale, software
de control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul,

software descărcabil pentru sisteme de
rezervare, software descărcabil de calculatoare
pentru comerț electronic, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile, software
descărcabil și aplicații pentru dispozitive mobile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software descărcabil
pentru efectuarea de tranzacții online, software
descărcabil 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 descărcabil 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 descărcabil pentru crearea de site-
uri web dinamice, software de calculator
descărcabil pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
descărcabil 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 pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a produselor de incaltaminte si imbracaminte
destinate oamenilor si animalelor, a produselor
de papetarie, tipografie si a materialelor
scrise pe suport de hartie, 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, (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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

817

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
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, informații despre metode de
vânzare, 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

───────
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(210) M 2022 00055 (111)184235
(151) 05/01/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

CRYSTAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
17.02.01; 17.02.02

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 00059 (111)184330
(151) 06/01/2022
(732) NETWORK ONE DISTRIBUTION

S.R.L., STRADA MARCEL IANCU
NR.3-5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, BL F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Chef Line Produs Profesional

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 09.07.19

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

8. Cutite de bucatarie, tacamuri.
21. Ustensile de bucatarie, polonice, spatule,
teluri, tavi pentru servire si/sau depozitare din
inox, tigai, oale, oliviere, rasnite de sare si piper,
actionate manual, solnite, tocatoare din lemn
sau plastic, pentru bucatarie, frapiere, vesela,
articole de bucatarie si recipiente.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru,
bleumarin
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(210) M 2022 00063 (111)184130
(151) 06/01/2022
(732) SC DK SPORT DISTRIBUTION &

CONSULTING SRL, STR. DOINEI
NR. 91A, CAM. 1, ET. 1, AP. 10,
SAT FUNDENI, JUDETUL ILFOV,
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DK SPORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.13.01

clase:
12. Biciclete pentru adulți, biciclete pentru copii,
biciclete electrice, biciclete fără pedale, coşuri
adaptate pentru biciclete, coșuri adaptate pentru
motociclete, 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, frâne pentru
vehicule, protecţii pentru roţile de bicicletă,
apărătoare de noroi, dispozitive antiderapante
pentru anvelopele vehiculelor, jante pentru roţi
de bicicletă, jante pentru roti de vehicule,
cărucioare pentru animale de companie, drone
de livrare, elicoptere de mici dimensiuni,
comandate de la distanță, pentru obținere
de imagini, drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat, scutere cu autobalans,
scutere electrice cu autobalans, monocicluri cu
autobalans, triciclete pentru livrări / tricicluri
de transport, scutere, motociclete, motociclete
electrice, motociclete electrice cu accumulator,
cărucioare pentru copii, carucioare de copii,

huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
trotinete (vehicule), triciclete, carucioare tip
cuşcă cu role, huse pentru şeile bicletelor,
huse pentru şeile motocicletelor, genţi de şa
adaptate pentru biciclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, scaune de vehicule,
scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule, huse
pentru vehicule (formate), hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, sănii (vehicule),
sănii cu motor, vehicule electrice, mașini
electrice cu accumulator, mașini fără pedale,
mașini cu pedale, karturi cu pedale.
20. Premergătoare, pătuțuri pentru copii, scaune
de servict masa pentru bebeluși, coșuri pentru
copii/ leagăne.

───────

(210) M 2022 00070 (111)184289
(151) 06/01/2022
(732) FLOMON GUARD SRL, PIATA

UNIRII, BLOC Z 32, AP. 2, JUDEȚ
BIHOR, ALESD, 415100, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FLOMON GUARD FM G
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

05.03.13; 24.01.05; 05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

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

───────
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(210) M 2022 00071 (111)184382
(151) 06/01/2022
(732) MARTA ONILĂ, STR. NICOLAE

BALCESCU NR. 26, JUDEȚ
VALCEA, HOREZU, 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)

MORF

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

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii oferite de
o formaţie muzicală, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, reprezentații muzicale în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, divertisment, organizarea de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
muzicale live, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, producție de spectacole
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct.

───────

(210) M 2022 00072 (111)184364
(151) 12/01/2022
(732) ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

BĂUTURI RĂCORITOARE
ROMÂNIA - ANBR, STR. ANTON
PANN NR.21, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
030795, ROMANIA

(540)

UNCHAIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.01

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, 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,
materiale înregistrate, software, aplicații
software descărcabile, aplicații mobile educative
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrate sau descărcabile,
suporturi de stocare a datelor.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru sport și exerciții fizice, jucării,
jocuri și articole de joacă, aparate pentru jocuri
video.
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29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă și
produse din ouă, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
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,
chipsuri din fructe sau legume, chipsuri (cartofi
prăjiți).
30. Gustări sărate pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de porumb, chipsuri tortilla,
chipsuri de porumb, batoane de ciocolată,
ciocolată, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,
produse apicole respectiv: miere, produse de
brutărie, dulciuri, snacks-uri crocante.
32. Bere și bere fără alcool, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, bere și
produse de bere, ape, cola (băuturi răcoritoare),
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, siropuri pentru băuturi,
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de servicii de jocuri, divertisment interactiv,
educație și instruire, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
educație, divertisment și sport, servicii educative
în domeniul sănătății, furnizare de servicii
educative în domeniul sănătății
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, dezvoltare
software, programare și implementare
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni

───────

(210) M 2022 00077 (111)184404
(151) 07/01/2022
(732) MAGNAPHARM MARKETING &

SALES ROMANIA SRL, STR. AV.
POPIȘTEANU NR. 54A, CLĂDIREA
2, ET. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

OVYX

2635C), rosu (Pantone 205C), albastru
(Pantone 7461)

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

5. Antibiotice pentru uz uman, medicamente,
medicamente de uz uman, medicamente
cu antibiotice, preparate medicale, preparate
medicale cu antibiotice, capsule pentru
medicamente, ovule vaginale, ovule cu
antibiotice.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: mov (Pantone
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(210) M 2022 00081 (111)184290
(151) 07/01/2022
(732) SC DLPCLUB SRL, STR.

ZIRCONIULUI, NR.3, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Avocado 100%
HEALTHY TAKE AWAY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 05.03.13; 05.07.23;
11.01.05

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, prepararea
alimentelor, prepararea mâncării, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi pentru

oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2022 00088 (111)184287
(151) 07/01/2022
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDETUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MANDACHI TELEVIJÂN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.07.25

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.
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.

───────

(591) Culori revendicate: negru, rosu, verde
(Pantone PMS 381), verde (Pantone
PMS 375), alb, portocaliu (Pantone
PMS 712), maro (Pantone PMS 724)

(591) Culori revendicate: negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00090 (111)184410
(151) 07/01/2022
(732) DACIA PLANT,

STR.HARMANULUI, FN, JUDEȚ
BRAȘOV, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ENZIM DIGEST
(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.

───────

(210) M 2022 00096 (111)184291
(151) 07/01/2022
(732) SC IND CEMA INTERNATIONAL

SRL, STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 36, JUDEȚ BUZĂU,
RAMNICU SARAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

DEPOZIT VIRTUAL powered
by Vindem-ieftin.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.02

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

35. Servicii de comenzi online.

37. Servicii de construcții.
───────

(210) M 2022 00098 (111)184293
(151) 07/01/2022
(732) SOLUTII AVANSATE SRL, STR.

FACLIEI, NR.52A, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Păpuşi şi Poveşti ROMÂNEȘTI

(531) Clasificare Viena: 21.01.25; 27.05.01;
27.05.17; 20.07.02

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

16. Cărți, cărți ilustrate, cărți educative, cărți
școlare, colecții de cărți de ficțiune, cărți pentru
copii, cărți pentru copii (tipărite) care includ o
componentă audio, ilustrații, materiale tipărite.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuși, păpuși vorbitoare, accesorii pentru
păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși, seturi de
păpuși.
41. Educație, închiriere de cărți audio, publicare
de povești, publicare de cărți educative,
publicare de cărți audio, publicare multimedia de
cărți, publicare de cărți și periodice electronice
online, editare de cărți și recenzii, servicii de
divertisment radiofonic și televizat, divertisment
pe internet.

───────
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(210) M 2022 00099 (111)184383
(151) 07/01/2022
(732) MIHAI ROTARU-BUZDUGAN, STR.

ZORILOR, NR. 1, BL. D10, SC. A,
ET. 3, AP. 16, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, 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)

Țafină
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excpţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice spirtoase, băuturi slab
alcoolizate, băuturi alcoolice din fructe, cocteiluri
alcoolice de fructe, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi spirtoase, băutură spirtoasă fermentată,
digestive (lichioruri și spirtoase).

───────

(210) M 2022 00100 (111)184312
(151) 07/01/2022
(732) GEANIN PETRONEL PATRICHE,

BD. IULIU MANIU NR 94-100, BL
18 AP 123 PARTER SECTOR 6,
BUCURESTI, 061112, ROMANIA

(540)

CLINICA DIAMED

(531) Clasificare Viena: 05.01.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 00101 (111)184294
(151) 07/01/2022
(732) EXQUISITE ON LINE S.R.L.,

STRADA ENERGIEI NR. 18, BLOC
ROKA, SCARA 2, PARTER, AP. 23,
JUDEŢ GALAŢI, GALATI, 800198,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

C'est La Vie beauty salon

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 29.01.05;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

clase:
44. Servicii oferite de saloane de frumusețe.

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX
#87204F), albastru, maro

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00103 (111)184408
(151) 08/01/2022
(732) IOANA-VERONICA DAMIAN,

STRADA ANDREI MUREȘANU
NR. 31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII IP
SRL, B-DUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, BIROUL 1, CLĂDIREA
AMERICA HOUSE, ETAJ 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YOLO PILATES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

3. Săpunuri, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, creme (nemedicinale) pentru utilizarea
pe piele, produse cosmetice, săruri de baie,
produse de îngrijire a corpului (nemedicinale),
loțiuni pentru păr, agenți de îngrijire a părului,
produse pentru îngrijirea pielii, tămâie, uleiuri
pentru corp și păr, balsam de buze, cremă de
buze, creme de protecție solară, preparate de
îngrijire a pielii (nemedicinale).
9. Discuri compacte, benzi magnetice și alte
suporturi de date care conțin muzică și
instrucțiuni referitoare la exercițiile pilates
înregistrate sau descărcabile.
25. Îmbrăcăminte, în special pentru pilates.
27. Covorașe, saltele și prosoape speciale
pentru exerciții pilates.
28. Articole de gimnastică și sport, precum și
echipamente de gimnastică și sport, incluse în
această clasă, pentru exerciții pilates.

32. Ape minerale și gazeificate și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, sucuri de legume, sucuri de aloe
vera, băuturi energizante, băuturi sportive,
pulberi utilizate la prepararea băuturilor sportive,
concentrate, siropuri sau pulberi utilizate
la prepararea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice cu vitamine.
35. Servicii promoționale legate de instruire,
formare, furnizarea de facilități și echipamente,
consiliere și consultanță pentru tehnici de
exerciții de remediere și reabilitare prin metoda
pilates.
41. Instruire și educare folosind metoda pilates,
condiționarea corpului, tehnica de exerciții de
remediere și reabilitare, furnizarea de facilități,
servicii de consiliere și consultanță toate
legate de condiționarea corpului folosind tehnica
pilates, tehnica de exerciții de remediere și
reabilitare.

───────

(210) M 2022 00106 (111)184445
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

FEMEIE, Înainte de toate

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment TV,
distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de distribuție de
filme, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00107 (111)184446
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

IN SECURITATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
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fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00108 (111)184447
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

un VARF de ...
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de

presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2022 00110 (111)184204
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AU FOST ȘI SUNT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele

publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00118 (111)184505
(151) 10/01/2022
(732) MIHAIL SUCIU, STR. NICOLAUS

OLAHUS NR. 51, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

OVERNIGHT EXPRESS
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.03

clase:
12. Vehicule de transport marfă, vehicule
terestre și mijloace de transport.

───────

(210) M 2022 00119 (111)184386
(151) 10/01/2022
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SA,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061103, ROMANIA

(540)

orgnit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
01.05.01

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

9. Etichete codificate autoadezive.
───────

(210) M 2022 00120 (111)184539
(151) 10/01/2022
(732) RIVASOV SRL, STR. BARIERA

AMARU, NR. 1, CORP C9, JUDEȚ
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

LUFTBURG

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

35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar.

37. Construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, construcție de
proprietăți, construcție de magazine, construcție
de birouri, construcție de clădiri, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de proprietăți
industriale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (RAL 5012)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00008B), verde (HEX #2E8B57),
crem (HEX #FFE4B5), portocaliu (HEX
#F4A460)

36. Servicii imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
gestiunea imobilelor, administrare de imobile,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul.
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(210) M 2022 00125 (111)184295
(151) 10/01/2022
(732) SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI

DOJANA SI ASOCIATII, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 185, BL.
31B, SC. 1, ET. 6, AP. 16, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, consiliere juridică, servicii de
avocatură (servicii juridice), servicii de informații
juridice, servicii juridice legate de afaceri, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
soluționare alternativă a litigiilor (servicii juridice),
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice pentru înființarea și înregistrarea
firmelor, furnizare de informații despre servicii
juridice pe un site web, servicii juridice în legătură
cu negocierea de contracte pentru alte persoane,
cercetari juridice, asistență juridică la întocmirea
contractelor, consiliere juridică în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de oferte,
consiliere și reprezentare juridică, consultanță
pentru afaceri juridice personale, furnizare de
opinii juridice de specialitate, mediere, servicii de
informare în materie de standarde comerciale,
servicii de înregistrare de societăți, servicii în
materie de litigii.

───────

(210) M 2022 00129 (111)184131
(151) 10/01/2022
(732) SC FOSTERRA SERVICES S.R.L.,

STR. LIVEZII NR. 20E, CAM. 2,
JUD. BRAȘOV, SĂCELE, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

C Certis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare, elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator,
afişaje şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor, sisteme de captură de imagini din
documente şi anume, elemente componente
pentru calculatoare, programe de calculator
şi periferice pentru prelucrarea informaţiilor
numerice şi de text, programe de
calculator în domeniul proceselor legate
de afaceri, elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator
pentru telecomunicaţii, calculatoare electronice,
mouse pad, genţi/ambalaje pentru transportul
calculatoarelor, carcase pentru asistenţi
personali digitali, sisteme de achiziţie de date,
echipamente pentru prelucrarea informaţiei,
echipamente periferice, echipamente de
verificare şi control, echipamente de
siguranţă, sisteme pentru controlul automat
al proceselor, programe pentru calculator,
programe şi produse informaticeînregistrate sau
descărcabile, produse şi aplicaţii destinate
transmiterii fişierelor prin poşta electronică,
produse şi aplicaţii destinate criptării, semnăturii
electronice, expedierii şi recepţiei documentelor
cu regim de semnătură electronică, semnătura
electronica calificata descărcabilă, certificate
electroice de semnare a documentelor
descărcabile, certificate SSL, certificate digitale
semnătura cod descărcabile, certificate criptare
email S/MIME descărcabile, echipamente
pentru înregistrarea, memorarea, transmiterea,
reproducerea semnalelor, echipamente de
securitate pentru supravegherea şi protejarea
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bunurilor şi a persoanelor, echipamente antifurt,
echipamente de emisie şi de recepţie,
echipamente şi aparate pentru învăţământ.
42. Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme
de energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, consultanţă în domeniul
calculatoarelor şi al aplicaţiilor acestora în
diferite domenii, conceperea, proiectarea,
realizarea sistemelor informatice, programare
pentru calculatoare, elaborarea programelor
pentru calculator, upgradarea programelor
pentru calculator, analize pentru implementarea
sistemelor de calcul, conversia de date şi/
sau de programme informatice, conversia
de date sau de documente dintr-un tip
de support în alt tip de support, servicii
de suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea
şi depanarea defecţiunilor programelor de
calculator, servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele, consultanţă
în materie de securitate în tehnologia informaţiei
- IT security, proiectare şi implementare de
soluţii de securitate în tehnologia informaţiei
- IT security, proiectare şi implementare de
registratură electronică, control de calitate, de
conformitate a transmisiilor de date, realizarea,
întreţinerea, actualizarea, reconstituirea bazelor
de date, închirierea timpului de acces la un
centru (server) pentru baze de date, închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, licenţiere pentru produse
informatice.

───────

(210) M 2022 00130 (111)184296
(151) 11/01/2022
(732) YOUTHFUL ZONE S.R.L, STR.

PRINCIPALĂ NR. 975A, JUD.
MARAMUREȘ, MOISEI, 437195,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SCYTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

42. Administrare de servere de la distanță,
administrare de servere, actualizarea paginilor
web pentru terți, găzduire de webloguri,
găzduire de server, găzduire de portaluri web,
găzduire de aplicații multimedia, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
gazduire de continut digital, găzduirea site-
urilor informatice, găzduire de transmisii video,
găzduire de pagini web personalizate, găzduire
de platforme pe internet, găzduire de conținut
educațional multimedia, găzduire de conținut de
divertisment multimedia, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, dezvoltare de rețele
informatice, dezvoltare de sisteme informatice,
dezvoltare de sisteme pentru 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, diagnoza
problemelor la hardware-ul de calculator folosind
un software, exploatare de date, filigranare
digitală (watermarking), furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, gestionarea motoarelor
de căutare, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de sisteme
computerizate, închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, gestiunea tehnică
a aparatelor electrocasnice și a echipamentelor
informatice, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
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managementul proiectelor it, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare de aparate de prelucrare a
datelor, proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, proiectare de sisteme de stocare
a datelor, proiectare, creare și programare
de pagini web, întreținere de software de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de afișare a datelor, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, proiectare și dezvoltare de sisteme de
procesare de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date, proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date electronice, punerea la dispoziție
de instalații pentru centre de date, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, redactare tehnică, securitate, protecție și
reconstituire it, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, servicii de
configurare a rețelelor informatice, servicii de
diagnostic computerizat, servicii de proiectare
și programare informatică, servicii de rețele
informatice, servicii de transfer de date, servicii
informatice de analiză de date, servicii tehnice
privind calculatoarele, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice, servicii
tehnologice în domeniul calculatoarelor,
testarea performanțelor computerelor, teste de
performanță a calculatorului, analiza sistemelor
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, design grafic pe calculator pentru
cartografiere prin proiecție video, proiectare
și dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de aparate, instrumente și echipamente fără fir
pentru transmitere de date, servicii consultative
și informații despre periferice de calculator,
servicii de analiză privind calculatoarele,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, crearea și întreținerea de site-uri web
pentru telefoane mobile, creare, întreținere și

găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), consultanță în domeniul rețelelor și
aplicațiilor pentru cloud computing, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
cloud computing, facilitarea utilizării temporare
de software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de date, furnizare de software
nedescărcabil online, găzduire de baze de date
de calculator, găzduire de conținut digital, și
anume jurnale și bloguri online, găzduire de
conținuturi multimedia pentru terți, găzduire de
date, fișiere, aplicații și informații computerizate,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire
de pagini web ale terților pe un server, pentru
o rețea globală de calculatoare, găzduire de
pagini web pe internet (hosting), găzduire de
platforme de comerț electronic pe internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
găzduire de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), găzduire de site-
uri pentru dispozitive mobile, găzduire de site-uri
web pentru terți, găzduire de software destinat
utilizării la gestionarea bibliotecilor, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, găzduire
de spații web online pentru terți, pentru partajare
de conținut online, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru realizarea de discuții
interactive, găzduire de spațiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse și servicii, gestionare de active digitale,
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere,
găzduire de spațiu de memorie pe internet
pentru stocarea de fotografii digitale, găzduirea
de conținut digital pe internet, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, găzduirea de podcasturi, găzduirea de
platforme de tranzacții pe internet, găzduirea
de spațiu de memorie pe internet, găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web), găzduirea
unui site pentru stocare electronică de fotografii
digitale și videoclipuri, găzduirea unui site
web online pentru crearea și găzduirea de
micro site-uri web pentru afaceri, închiriere de
programe pentru procesarea datelor, închiriere
de software de divertisment, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, închiriere de software
pentru baze de date electronice, închiriere de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
închiriere de software pentru importarea și
gestionarea datelor, închiriere de software
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pentru jocuri video, închiriere de software pentru
prelucrarea datelor, închiriere de spații de
stocare pentru site-uri web, închiriere de spații
de stocare electronică pe internet, închirierea de
software, închirierea de programe informatice,
închirierea de programe (software) pentru
computere, închiriere de spațiu de memorie pe
servere pentru găzduirea de buletine informative
electronice, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
închirierea serverelor web, închirierea de
software pentru accesarea internetului, închirieri
de aplicații informatice, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, închirieri de hardware
și software, închirieri de calculatoare și de
software de calculator, închirieri de calculatoare
și de software, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, infrastructură ca serviciu
(iaas), închirierea de programe informatice,
stocare de date online.

───────

(210) M 2022 00134 (111)184528
(151) 11/01/2022
(732) OPTEAM MED SRL, STR.

MAȘINA DE PAINE NR. 6, BLOC
R31, SCARA B, ETAJ 5, APT.
65, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

OPTEAM CHIRURGIE
ONCOLOGICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.11.02

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#099647, HEX #7ccb7d); mov (HEX
#646dca, HEX #9aa3cd), alb (HEX
#ffffff)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 00136 (111)184297
(151) 11/01/2022
(732) CRISTINA GIOADĂ, STR. UNIRII

NR. 22E, BL. PA2, AP. 12, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Neuitatele

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.01;
26.11.03

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

16. Timbre poștale, cărți poștale, cărți poștale
nescrise, cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, cărți poștale ilustrate, cărți poștale
lenticulare, blocnotesuri ilustrate, cărți ilustrate,
cartonașe ilustrate, grafice tipărite, desene
grafice, reprezentări grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, tiraje de arte grafice,
reproduceri de artă grafică, cărți cu artă grafică,
desene.

───────
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(210) M 2022 00142 (111)184394
(151) 11/01/2022
(732) TRANSILVANIA HEALING MED

SRL, STR. ANDREI MURESANU
NR. 40, AP. 12, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400071, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Natural Healing
Health & Beauty

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.15

(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, plasturi și materiale pentru
pansamente.

───────

(210) M 2022 00145 (111)184366
(151) 11/01/2022
(732) TATIANA TUZLUCOVA, DRM.

BELŞUGULUI, NR.33-43, BL.3,
SC.2, ET.2, AP.55, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MAXIM TROCIN, DRM.
BELŞUGULUI, NR.33-43, BL.3,
SC.2, ET.2, AP.55, SECTOR 6,
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)

MAZZART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.07

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

44. Servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri de
igienă și frumusețe, servicii oferite de saloane
de frumusețe, servicii de manichiură, servicii de
pedichiură.

───────

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#6a5a40), verde (HEX #5fbb46,
#4fb267)
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(210) M 2022 00158 (111)184298
(151) 12/01/2022
(732) ACORD PLUS SRL, BD-UL

ALEXANDRU CEL BUN NR. 3, BL.
X11, ET. 10, AP. 65, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050707, ROMANIA

(540)

sft Future Irrigation

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

distribuire a apei, dispozitive de pulverizare
a apei (automate), dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, elemente
de filtrare pentru preaplinul rezervoarelor de
alimentare cu apă, instalații de filtrare a apei,
aspersoare de grădină (automate), sisteme
de aspersoare pentru irigare, sisteme de
aspersoare pentru irigarea peluzelor, 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, 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,
aparate pentru filtrarea apei, unități de filtrare a
apei, filtre grosiere pentru filtrarea apei, robinete,
robinete de combinare (robinete), robinete
automate, mânere de robinete, robinete de
apă, robinete pentru țevi, pulverizatoare pentru
robinete, robinete pentru conducte, ventile de
amestec (robinete), robinete cu două rozete,
robinete pentru montarea conductelor, robinete
(accesorii pentru instalații), robinete de apă
controlate electric, robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru alimentare cu
apă, 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.
17. Îmbinări pentru țevi (nemetalice), eclise de
îmbinare nemetalice, garnituri pentru îmbinări,
garnituri pentru etanșarea îmbinărilor, compuși
de îmbinare cu filet, compuși pentru îmbinare
de țevi, izolații din cauciuc pentru îmbinări,
articole din cauciuc pentru îmbinări, compuși

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

clase:
11. 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
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de etanșare nemetalici pentru îmbinări, piese
nemetalice de îmbinare pentru furtunuri, cuplaje
și îmbinări nemetalice pentru țevi, racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
compuși pentru îmbinarea țevilor pentru fisuri,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
articole confecționate din cauciuc sintetic pentru
îmbinare, compoziții din mastic pentru etanșare
și îmbinare, garnituri de etanșare din grafit pentru
pompe, îmbinări și supape, șaibe din cauciuc
pentru formarea de îmbinări etanșe (altele
decât cele pentru robinete de apă), compuși
maleabili pentru utilizare la îmbinare și etanșare,
compuși de îmbinare a țevilor pentru prevenirea
scurgerilor, compuși de cauciuc siliconic pentru
izolarea îmbinărilor, compuși pentru îmbinarea
țevilor pentru prevenirea ruginii, garnituri de
etanșare de grafit pentru îmbinări, bandă pentru
îmbinare de țevi, coturi nemetalice pentru
conducte, coturi nemetalice pentru țevi rigide,
racorduri, racorduri nemetalice pentru furtun,
racorduri de țevi nemetalice, racorduri de
țeavă nemetalice, racorduri de dilatare flexibile,
racorduri nemetalice pentru țevi, racorduri
nemetalice pentru tuburi, racorduri pentru tuburi
(nemetalice), fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice, racorduri nemetalice pentru țevi
rigide, garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
racorduri, racorduri pentru îmbinări (nemetalice)
pentru conducte, racorduri cu cot (nemetalice)
pentru conducte flexibile, racorduri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, inele de etanșare
pentru racorduri de furtunuri (nemetalice), inele
de etanșare pentru racorduri de conducte
(nemetalice), racorduri de țevi compuse în
principal din plastic, inele din cauciuc folosite
ca racorduri de etanșare pentru țevi, racorduri
de țevi nemetalice (piese de țevi de apă rigide),
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide), valve din cauciuc
sau din fibre vulcanizate, produse de filtrare
din fibră de sticlă vândute sub formă de role,
furtun cu cot cu flanșă, inele de etanșare pentru
robinete de apă, furtun semifabricat, furtunuri de
cauciuc, furtunuri reglabile nemetalice, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, manșoane nemetalice pentru , furtunuri
adaptate pentru irigație, furtunuri de apă pentru
irigații, tuburi de furtun din cauciuc, furtun cu
cot cu flanșă, furtunuri poroase pentru irigații,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), furtunuri de
apă pentru grădină, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri flexibile pentru
folosirea la irigații, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,

toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice.

───────

(210) M 2022 00160 (111)184299
(151) 12/01/2022
(732) STAR SYSTEMS DEFENCE S.R.L.,

INTRAREA DRIDU NR. 7, BL F13,
SC B, ETAJ 9, AP 78, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STAR SYSTEMS
DEFENCE For your safety!

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 24.05.03; 01.01.02;
01.01.10

clase:
37. Instalare de sisteme de securitate.
45. Servicii de pază, servicii de pază și protecție,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii de pază antiefracție, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță, servicii de monitorizare a alarmelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de monitorizare a alarmelor, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00162 (111)184300
(151) 12/01/2022
(732) INFOFARM S&I S.R.L., STR.

DECEBAL NR. 42, JUD. ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

AFTOGERANIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 00163 (111)184301
(151) 12/01/2022
(732) NEW FACTORY IMPEX LTD

S.R.L., STR. 1 DECEMBRIE NR.
72, JUD. BIHOR, ALEȘD, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Karla Snack de
la Mama Natura

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.10

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,

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 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,

(591) Culori  revendicate:  roșu,  portocaliu,
verde , albastru
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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 (milk shake), 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, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, 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, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.

31. 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 fruncte 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 in comestibile, 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, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
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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, 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.

───────

(210) M 2022 00173 (111)184538
(151) 12/01/2022
(732) ION CRINU CIRSTEA, STRADA

SOARELUI, NUMARUL 48, BLOC
2, APARTAMENT 4, JUD. ILFOV,
DUDU, 077041, ILFOV, ROMANIA

(540)

lutbit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini de imprimat pentru utilizare cu articole
din ceramică
21. Recipiente ceramică, artă murală din
ceramică în 3d, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi realizate
din ceramică, căni confecționate din ceramică,
căni din ceramică, capace din ceramică pentru

cutii de șervețele, crăticioare din ceramică,
cupe confecționate din ceramică, cutii de
ceramică, cutii de ceramică pentru monede,
cutii din ceramică, figurine de porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă pentru torturi,
figurine realizate din ceramică, ghivece de
ceramică, ghivece din ceramică, lucrări de artă
confecționate din ceramică, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, ornamente de ceramică, ornamente
din ceramică, pitici de grădină din ceramică,
plăci de ceramică, plăci din ceramică, produse
din ceramică pentru bucătărie, pușculițe
din ceramică, sancai din dinastia tang
(ceramică emailată în trei culori), sculpturi
din ceramică, servicii de cafea de ceramică,
statuete confecționate din ceramică, statuete
de ceramică, statuete din ceramică, statui
din porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, vase de ceramică, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, vase din ceramică,
vase pentru copt din ceramică, vaze din
ceramică pentru podea, veselă din ceramică

───────

(210) M 2022 00174 (111)184302
(151) 12/01/2022
(732) STELLAR RE INTERMEDIARIES

BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL, STRADA
BARBU VACARESCU NR. 42A,
ET.2, BUCURESTI, 020281,
ROMANIA

(540)

Stellar Re

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.11; 01.01.02

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

(591) Culori  revendicate:  albastru  (HEX
#054882)
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, agenții de import-export în
domeniul energiei, consiliere cu privire la
produse de consum, consultanță privind calculul
de cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, cotații de preț pentru produse
sau servicii, cotații pentru oferte de licitații,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, 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
despre produse de larg consum cu privire la
software, 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, informare
și consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor și serviciilor, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
informații despre metode de vânzare, 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, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, negociere

de contracte pentru terți cu plătitorii de
servicii medicale, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte pentru terți privind achiziția și
vânzarea de produse, 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,
organizare de abonamente la servicii de
internet, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, prelucrare administrativă a reclamațiilor
în perioada de garanție, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii administrative referitoare
la planurile de cumpărare de acțiuni de către
angajați, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de comandă în contul terților,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comparare a prețurilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
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potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de telemarketing, vânzare prin licitație
publică, servicii pentru promovarea exporturilor,
servii de abonamente la publicații, pentru terți.
36. Servicii de asigurare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, servicii de evaluare, servicii financiare,
monetare și bancare, colectarea de fonduri și
sponsorizare.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 00177 (111)184529
(151) 12/01/2022
(732) SMART BUY CONCEPT SRL, STR.

1 MAI, NR.51C, AP.14, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

IUKA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.03.01;
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

14. Pietre prețioase, metale prețioase și aliajele
acestora, aliaje de argint, cutii din metale
prețioase, cutii suvenir din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, bănuți
de aramă, brelocuri placate cu metale prețioase,
brățări de identificare (bijuterii), lingou de aur,

monede, monede comemorative, monede de
colecție, monede din aur, monede făcute din
lingouri de aur, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
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
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din metal (metale prețioase),
obiecte de artă din metale prețioase, plăcuțe de
identificare din metal prețios, seturi de monede
pentru colecționari.

───────

(210) M 2022 00179 (111)184465
(151) 12/01/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Povești cu Fuchs
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru

(591) Culori revendicate: galben (Ral 1002),
maro (Hex #cea06c), negru
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produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,

extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

843

de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,

produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
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produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────

(210) M 2022 00180 (111)184457
(151) 12/01/2022
(732) CONEX DISTRIBUTION S.A,

CALEA CHISINAULUI NR.32,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

CONEXDIST

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

clase:
35. Regruparea, în folosul terților, de piese
de schimb și accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor) permițând clienților
să le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzare cu ridicată precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
postarea de materiale publicitare, recrutarea
de personal, oferirea de informații comerciale
pentru consumatori în alegerea bunurilor.

───────

(210) M 2022 00182 (111)184303
(151) 12/01/2022
(732) COSTEL NICULAE, STR. LUICA

NR. 35 A, BL. IV, AP. 81, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MP MyPlace - Feels
good to be Home

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare.

───────(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00184 (111)184304
(151) 12/01/2022
(732) TEODOR-DANIEL TUCA, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU NR. 22
G, JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, 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)

pawtisserie.ro homemade
pet bakery TANDRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.01.06; 03.01.08

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

31. Malț pentru animale, biscuiți pentru
animale, făină pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, biscuiți dulci pentru animale,
alimente leguminoase pentru animale, produse
comestibile pentru animale, hrana mixta pentru
animale, hrana pentru animale domestice,
preparate pentru hrana animalelor, prăjituri din
cereale pentru animale, produse alimentare
măcinate pentru animale, alimente la conserva
pentru animale, faina de arahide pentru animale,
turte de arahide pentru animale, hrana pentru
animale de companie, produse comestibile
pentri animale de comapnie, hrana comestibila
pentru animale pentru masticat, tarate de orez
pentru animale, pasta de amidon pentru animale,

biscuiți din cereale pentru animale, boabe de
roșcove de Chile, produse alimentare si hrana
pentru animale, pulbere 3e alge pentru hrana
animallelor, alimente pe baza de lapte pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, hrana pe baza de
cereale pentru animale, preparate din cereale
fiind hrana pentru cereale, praf de semințe
de ulei pentru animale, hrana pentru animale
sub forma de granule, hrana pentru animale
sub forma de bucăți, proteine alimentare de
grâu pentru animale, hrana pentru animale sub
forma de nuci, hrana ade animale derivata din
materie vegetala, alimente pentru animale care
conțin extracte din plante, oase si batoane de
mestecat pentru animale domestice, semințe
preparate pentru animale, faina de ovăz pentru
animale, cereale procesate pentru animale,
boabe procesate pentru animale, faina din boabe
de soia pentru animale, hrana la conserva
cu conținut de carene pentru animale tinere,
inlocuitori de lapte pentru utilizare ca alimente
pentru animale, prăjituri de ovăz pentru animale,
biscuti de ovăz pentru animale, reziduuri din
tratarea grăunțelor de cereale pentru animale,
hrana pe baza de sos de soia pentru animale,
extracte de malt pentru a fi consumate de
animale, preparate pentru animale de companie
sub forma de batoane de joaca, malt cu albumina
pentru animale (nu de uz medical), hrana de
animale constând in produse din semințe de
soia, hrana sub forma de articole de rontait
pentru animale de companie.
35. Publicitate sub toate formele (radio, tv,
internet, scrisa), servicii de comerț sub toate
formele a produselor din clasa 31, servicii
de agenții de import-export, conducerea și
administrarea afacerilor, toate acestea in
legătură cu produsele din clasa 31.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (RGB 174
217 224), , galben (RGB 250 243 221),
alb (RGB 255 255 255), negru (RGB
000, 59 62 66), roz (RGB 255 166 158)
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(210) M 2022 00187 (111)184541
(151) 12/01/2022
(732) NAGEL TREND GROUPE S.R.L.,

STR. GRIGORE MOISIL NR. 6,
BL. PK11, SC. 2, ET. 2, AP. 16,
JUDETUL ILFOV, 1 DECEMBRIE,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

NATALI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.09.05;
26.11.05

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

3. Produse pentru îndepărtarea lacurilor de pe
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, preparate pentru pedichiură,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), ojă de unghii, lac de unghii.
8. Accesorii pentru manichiură, truse de
manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, pile
de unghii pentru manichiură, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), instrumentar

de pedichiură, truse de pedichiură, truse
de pedichiură electrice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfeci (forfecuțe) de
unghii, unghiere, unghiere pentru întreținerea
pielițelor, unghiere (electrice sau neelectrice).
11. Sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de vase, lămpi de unghii.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acetonă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele cosmetice umezite în prealabil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate pentru uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru întărirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ojă de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lac
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu truse de manichiură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etuiuri pentru instrumente de
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manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pile de unghii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumentar de pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
truse de pedichiură electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
manechiură și pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foarfeci (forfecuțe)
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unghiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unghiere pentru
întreținerea pielițelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unghiere (electrice sau
neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sterilizatoare cu
ultraviolete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare de aer, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sterilizatoare cu abur, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sterilizatoare de vase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dozatoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare de șervețele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare pentru cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
acetonă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse pentru îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele cosmetice umezite în
prealabil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele umezite în
prealabil, de uz cosmetic, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede impregnate cu un produs de curățat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru întărirea unghiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ojă
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu truse de
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etuiuri pentru instrumente
de manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pile de unghii pentru
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instrumentar
de pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu truse de pedichiură electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ustensile pentru manechiură și pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foarfeci (forfecuțe) de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu unghiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere pentru întreținerea
pielițelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere (electrice sau
neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sterilizatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sterilizatoare cu ultraviolete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sterilizatoare
de aer, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sterilizatoare cu abur, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sterilizatoare de vase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi de
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu șervețele din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dozatoare de șervețele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu separatoare din spumă pentru degetele de
la picioare folosite în pedichiură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu distribuitoare
pentru cosmetice.

───────

(210) M 2022 00189 (111)184542
(151) 12/01/2022
(732) NAGEL TREND GROUPE S.R.L.,

STR. GRIGORE MOISIL, NR.6,
BL.PK11, SC.2, ET.2, AP.16, ILFOV,
1 DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

KIEVSKAYA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03

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

3. Produse pentru îndepărtarea lacurilor de pe
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune

cosmetică, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, preparate pentru pedichiură,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), ojă de unghii, lac de unghii.

───────

(210) M 2022 00191 (111)184543
(151) 12/01/2022
(732) CENTRUL MEDICAL AVANTA

S.R.L., B-DUL UNIRII, NR. 45,
PARTER - TRONSON 3+4, BLOC
E3, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AVANTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.12

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice organice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

849

cosmetice pentru piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme tonifiante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice pentru duș,
produse cosmetice pentru servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gene, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
exfoliante pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru corp
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de protecție
solară (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru spălarea feței, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru față
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru uz personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
curățarea feței (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de creme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de produse cosmetice pentru igiena bucală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme medicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme medicinale
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pentru ten (medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de corp (medicinale), servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
de protecție medicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de noapte
(medicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de picioare (medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme medicinale pentru buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
medicinale pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
medicinale pentru protecția pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
medicinale pentru îngrijirea picioarelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
(medicinale) pentru bebeluși și copii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
(medicinale) aplicate după expunerea la soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu alimente pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi (suplimente
dietetice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi dietetice de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi dietetice pentru bebeluși de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi pe bază de vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
îmbogățite cu vitamine de uz medical, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu capsule
cu ulei din ficat de cod, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu capsule pentru
slăbit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceai medicinal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri de slăbit de
uz medical, alimente pentru servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu copii mici, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pilule
pentru slăbit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plasturi cu suplimente de vitamine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate cu vitamina a, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cu vitamina
b, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cu vitamina c, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate cu
vitamina d, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate multivitaminice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
lichide cu vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente dietetice
și nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente nutritive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
pe bază de vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablete de vitamine,
preparate cu servicii de vânzare cu amănuntul
în  legătură cu vitamine, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu vitamine pentru sugari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vitamine pentru perioada prenatală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare medicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare cu efect cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice organice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme tonifiante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice pentru
păr, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice pentru duș, produse
cosmetice pentru servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gene , servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru sprâncene, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice exfoliante
pentru corp, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme pentru corp (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de protecție solară
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice pentru spălarea
feței, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru față (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice pentru uz personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
impregnate cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru curățarea feței (cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice sub
formă de creme, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice pentru baie (nu
cele medicale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice), servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme medicinale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme medicinale pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru ten (medicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de
corp (medicinale), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme de protecție medicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme de noapte (medicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de
picioare (medicinale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme medicinale pentru
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme medicinale pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme medicinale pentru protecția pielii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
medicinale pentru îngrijirea picioarelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
(medicinale) pentru bebeluși și copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
(medicinale) aplicate după expunerea la soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
alimente pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi (suplimente
dietetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi dietetice de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi dietetice pentru bebeluși de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi pe bază de vitamine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi îmbogățite
cu vitamine de uz medical, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu capsule cu ulei din
ficat de cod, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu capsule pentru slăbit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ceai
medicinal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri de slăbit de uz medical,
alimente pentru servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu copii mici , servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pilule pentru slăbit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plasturi cu suplimente de vitamine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cu vitamina a, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate cu vitamina b, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cu vitamina c, servicii de vânzare cu ridicata
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru ten (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri pentru corp (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice sub formă de creme,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu seturi de
produse cosmetice pentru igiena bucală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme dermatologice (altele
decât cele medicinale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
medicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme medicinale pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme pentru ten (medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme de corp (medicinale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme de protecție medicinale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme de noapte (medicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de picioare (medicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru buze, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru îngrijirea pielii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru protecția pielii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme medicinale pentru îngrijirea picioarelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme (medicinale) pentru bebeluși
și copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme (medicinale) aplicate după
expunerea la soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu alimente pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu băuturi (suplimente dietetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi dietetice de uz medical,

în legătură cu preparate cu vitamina d, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
multivitaminice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente lichide cu vitamine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente dietetice și nutritive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente pe bază de vitamine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tablete de vitamine, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vitamine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vitamine pentru
sugari, preparate cu servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vitamine pentru perioada
prenatală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare medicinale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
si preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare cu
efect cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice organice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme tonifiante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru păr, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu gene, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pentru corp (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de protecție solară (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice pentru spălarea
feței, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme pentru față (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru curățarea feței (cosmetice), servicii de
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41. Coordonare de cursuri, coordonare de
cursuri de instruire în domeniul științei,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, cursuri de

formare, cursuri de formare avansată, cursuri de
pregătire în medicină, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, pregătire de cursuri și
examene în scop educațional, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe și simpozioane în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, servicii educative în
domeniul medicinei, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei.
44. Servicii medicale, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere în materie de
sănătate, controale medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, diagnosticarea bolilor,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii
de scoatere a cerii din urechi, 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, tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratamente cosmetice
pentru corp, tratament pentru păr, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu
privire la produse cosmetice, aplicare de produse
cosmetice pe corp.

───────

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi dietetice pentru bebeluși de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi pe bază de vitamine,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi îmbogățite cu vitamine de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu capsule cu ulei din ficat
de cod, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu capsule pentru slăbit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ceai medicinal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceaiuri de slăbit de uz
medical, alimente pentru servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu copii mici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pilule pentru slăbit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plasturi cu suplimente de vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cu vitamina a, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate cu
vitamina b, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cu vitamina
c, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate cu vitamina d, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate multivitaminice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suplimente
lichide cu vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suplimente
dietetice și nutritive, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suplimente
nutritive, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente pe bază de
vitamine, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tablete de vitamine, preparate
cu servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vitamine , servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vitamine
pentru sugari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vitamine pentru perioada
prenatală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare medicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare cu efect
cosmetic.
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(210) M 2022 00197 (111)184389
(151) 12/01/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

TRUE COLOURS
(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 00198 (111)184388
(151) 12/01/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

100% YOU

(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 00206 (111)184305
(151) 13/01/2022
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUDEŢ
ALBA, SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

MAESTRO ALPIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Legume congelate, fructe congelate,
cașcaval, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), carne și produse din carne, carne
preparată, mâncăruri preparate pe bază de
carne, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, gustări pe bază de carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne.
30. Pizza congelată, paella, lasagna, spaghete,
spaghete cu sos de roșii la conservă, spaghetti
și chiftele, sosuri pentru spaghetti.

───────
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(210) M 2022 00210 (111)184306
(151) 13/01/2022
(732) IOANA-VALENTINA BADEA, STR.

SOLDANULUI, NR. 23, BL. 97, SC.
1, AP. 8, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Beauty Wise
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii de coafor, servicii de
coafor de lux, servicii de coafor pentru copii,
servicii de coafor pentru bărbați, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de cosmetică, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, tratament cosmetic.

───────

(210) M 2022 00212 (111)184397
(151) 13/01/2022
(732) ABV LEGAL CONSULTING S.R.L.,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.
2K, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030099, ROMANIA

(540)

DEBTOR YOUR VIRTUAL
DEBT COLLECTOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.11; 27.05.17; 26.01.03

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

42. Servicii IT.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2022 00216 (111)184307
(151) 13/01/2022
(732) TRES FACTORY S.R.L., SAT

GEAMĂNA, STR. TĂBĂCĂRIEI
NR. 15A, JUD. ARGEȘ, COMUNA
BRADU, 117141, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

LUPA

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 16.03.17

clase:
9. Sisteme de poziționare globală (GPS),
programe de calculator, înregistrate,
componente software pentru calculator,
înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, aparate pentru măsurarea
distanței, aparate de înregistrare a distanței/
aparate pentru înregistrarea distanței, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate pentru măsurarea distanțelor/
telemetre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, aparate de
verificare a vitezei pentru vehicule, indicatoare
de viteză.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, stocarea
electronică a datelor, software ca serviciu
(SaaS), topografie, închirierea serverelor web.

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

───────
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(210) M 2022 00230 (111)184527
(151) 13/01/2022
(732) WH PROTECT PERFORMANCE

SRL, B-DUL. AUREL VLAICU,
NR. 140BIS, CONSTANTA, ET.
2, CAM. 32, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900330,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

WH PROTECT
PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.03.01;
03.03.15

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2022 00246 (111)184336
(151) 14/01/2022
(732) BBS MILITARY COMPANY S.R.L,

ALEEA LAGOS NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BBS MILITARY COMPANY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.07.20

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

45. Servicii de gardă de corp personală
(escortă), servicii de escortă personală (gardă
de corp), servicii de escortă (gardă de corp
personală), servicii prestate de gardă de
securitate, 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.

───────
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(210) M 2022 00248 (111)184337
(151) 14/01/2022
(732) S.C. POWDER FUN S.R.L., STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 8, JUDETUL
BRASOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

POWDER APRES SKI

albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de instalații pentru schi, furnizarea
de facilități de snowboarding, furnizarea de
facilități de schi sau snowboarding în interior,
închirierea de echipament pentru sporturi
de iarnă, Servicii de instruire pentru schi
și snowboarding, Planificarea de recepții
[divertisment], Servicii sportive și de fitness,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, servicii de discotecă, furnizarea
servirilor de amuzament, organizarea și
susținerea concertelor, organizarea și susținerea
congreselor (instruire), organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
simpozioanelor, organizarea expozițiilor pentru
scopuri culturale sau educaționale, prezentarea
reprezentațiilor în direct, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), organizarea balurilor,
organizarea competițiilor (educaționale sau de
amuzament), Educație, planificarea petrecerilor
(distracții), producția de spectacole, furnizarea
articolelor de recreere, Educație, furnizarea

de instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, servicii de club (divertisment
sau educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea de seminarii,
organizarea și susținerea de simpozioane,
servicii de disc jockey, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive, producția de programe de radio și
de televiziune, producția de emisiuni de radio
și de televiziune, servicii de reporteri de știri,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de discotecă,
furnizare de informații despre divertisment,
evenimente de divertisment, evenimente
culturale și sportive, în rețele online și pe
internet, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, publicare multimedia, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, organizarea
de baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea de facilități
sportive, activități organizate pe pârtiile de
schi, închirierea pârtiilor de schi, exploatarea
instalațiilor sportive, organizare de competiții
sportive, închiriere echipament sport.
43. Servicii de bar, servicii de agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de cafenele,
servicii de catering de alimente și băuturi, servicii
oferite de restaurante, cazare temporară, servicii
oferite de snack-bar-uri, servicii de furnizare
de alimente și băuturi, servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de restaurant, servicii de
catering.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: turcoaz, verde,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA
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(210) M 2022 00250 (111)184338
(151) 14/01/2022
(732) JKA WF ROMANIA ASOCIATIA

NATIONALA DE KARATE, STR.
DUMITRU KIRIAC, NR. 31, AP.
2, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

JKA ROMANIA

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

41. Pregătire în karate (instruire), servicii
de sport și fitness, activități sportive și
culturale, servicii sportive și de fitness,
activități de divertisment, sportive și culturale,
antrenament sportiv, antrenamente sportive,
servicii sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, organizarea turneelor sportive,
pregătirea jucătorilor sportivi, competiții sportive
(organizarea de -), servicii de pregătire
sportivă, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, servicii de educație
sportivă, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de turnee
sportive, organizarea de evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 00253 (111)184340
(151) 14/01/2022
(732) LAURENTIU BAGIA, STR.CUZA

VODA, NR.88, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BAGIA FAST FOOD Pizza pui
cu bacon fresh food and grill

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustari
(snack-bar), servicii de cafenea, servicii de
cantina, servicii de catering care constau in
furnizarea de produse alimentare si bauturi.

───────

(210) M 2022 00256 (111)184339
(151) 14/01/2022
(732) VEGA NID INVEST SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR.15,
JUDEŢ GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

Tessero
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Produse de bijuterie, articole de bijuterie,
bijuterii, instrumente pentru măsurarea timpului.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

858

(210) M 2022 00266 (111)184186
(151) 14/01/2022
(732) MARCOS PROVIT S.A., STR.

URZICENI NR. 35, JUD BUZAU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

EVOGREEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de gură nemedicinală, apă de lavandă,
apă florală, de parfum şi de toaletă, săpunuri
naturale, paște de dinţi, creme de față
și de corp de uz cosmetic, balsamuri
de buze, parfumerie, șampoane, odorizante,
produse cosmetice, loțiuni și produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice naturale și
organice, produse de protecție solară, pietre
de alaun cosmetice, bețișoare parfumate, măști
cosmetice, produse de curățare, săruri de
baie, preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, produse cosmetice pentru spălarea
mâinilor și corpului, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, produse pentru toaletă, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
parfumuri, preparate cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice si preparate cosmetice,
produse cosmetice naturale, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor si a unghiilor, preparate
şi tratamente pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, balsamuri de
păr (balsamuri-şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (preparat cosmetic), cremă
cosmetică pentru piele.
5. Preparate farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse farmaceutice si
preparate medicale, dezinfectante, unguente
de uz farmaceutic, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, preparate medicinale
pentru creşterea părului, creme pentru mâini
de uz medical sau cosmetic, balsamuri de
buze farmaceutice, preparate pentru arsuri
solare de uz farmaceutic, vitamine și preparate
cu vitamine, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, dezinfectante folosite pentru igienă,
produse dezinfectante de uz menajer, preparate
și articole dentare și produse medicinale

pentru îngrijirea dinților, ceai medicinal, extracte,
decocturi, infuzii din plante medicinale, siropuri
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, picături nazale de uz medicinal,
inhalanţi, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor şi dereglărilor respiratorii,
preparate farmaceutice, stimulente respiratorii,
produse pentru împrospătarea respiraţiei de uz
medical, preparate medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare,
sanitare, produse medicale, produse sanitare
pentru uz medical, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, plasturi,
bandaje, dezinfectante, unguente pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, instrumente optice, de
cântărit, aparate şi instrumente de măsurare,
de control, de prim ajutor (salvare), aparate si
instrumente medicale, aparate medicale pentru
ușurarea inhalării de preparate farmaceutice,
inhalatoare pentru uz medicinal, cupe pentru
dozarea medicamentelor, aparate de analiză
pentru uz medical, recipiente din plastic pentru
medicamente, distribuitoare din plastic de
pastile, masti si manusi sanitare, siropuri de
uz farmaceutic, dulciuri, amestecuri de faina,
condimente, servicii de farmacie online care
vinde cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice şi cosmetice,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie, de
înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
farmaceutice, veterinare, sanitare, produse si
aparate medicale, produse sanitare pentru uz
medical, alimente şi substanţe dietetice de uz
medical sau veterinar, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultații în domeniul
farmaceutic, prepararea de rețete de către
farmaciști, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furnizare
de informaţii pacienţilor referitoare la produse
farmaceutice si medicamentoase, preparare de
reţete în farmacii, servicii de consiliere privind
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produsele farmaceutice, consultanţă şi servicii
de informaţii oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, consiliere cu privire la
produse cosmetice.

───────

(210) M 2022 00267 (111)184187
(151) 14/01/2022
(732) MARCOS PROVIT S.A., STR.

URZICENI NR. 35, JUD. BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

SĂNĂTATE LA ÎNDEMÂNA TA!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de gură nemedicinală, apă de lavandă,
apă florală, de parfum şi de toaletă, săpunuri
naturale, paște de dinţi, creme de față
și de corp de uz cosmetic, balsamuri
de buze, parfumerie, șampoane, odorizante,
produse cosmetice, loțiuni și produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice naturale și
organice, produse de protecție solară, pietre
de alaun cosmetice, bețișoare parfumate, măști
cosmetice, produse de curățare, săruri de
baie, preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, produse cosmetice pentru spălarea
mâinilor și corpului, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, produse pentru toaletă, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
parfumuri, preparate cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice si preparate cosmetice,
produse cosmetice naturale, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor si a unghiilor, preparate
şi tratamente pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, balsamuri de
păr (balsamuri-şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (preparat cosmetic), cremă
cosmetică pentru piele.
5. Preparate farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse farmaceutice si
preparate medicale, dezinfectante, unguente
de uz farmaceutic, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, preparate medicinale

pentru creşterea părului, creme pentru mâini
de uz medical sau cosmetic, balsamuri de
buze farmaceutice, preparate pentru arsuri
solare de uz farmaceutic, vitamine și preparate
cu vitamine, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, dezinfectante folosite pentru igienă,
produse dezinfectante de uz menajer, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, ceai medicinal, extracte,
decocturi, infuzii din plante medicinale, siropuri
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, picături nazale de uz medicinal,
inhalanţi, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor şi dereglărilor respiratorii,
preparate farmaceutice, stimulente respiratorii,
produse pentru împrospătarea respiraţiei de uz
medical, preparate medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare,
sanitare, produse medicale, produse sanitare
pentru uz medical, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, plasturi,
bandaje, dezinfectante, unguente pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, instrumente optice, de
cântărit, aparate şi instrumente de măsurare,
de control, de prim ajutor (salvare), aparate si
instrumente medicale, aparate medicale pentru
ușurarea inhalării de preparate farmaceutice,
inhalatoare pentru uz medicinal, cupe pentru
dozarea medicamentelor, aparate de analiză
pentru uz medical, recipiente din plastic pentru
medicamente, distribuitoare din plastic de
pastile, masti si manusi sanitare, siropuri de
uz farmaceutic, dulciuri, amestecuri de faina,
condimente, servicii de farmacie online care
vinde cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice şi cosmetice,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie, de
înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
farmaceutice, veterinare, sanitare, produse si
aparate medicale, produse sanitare pentru uz
medical, alimente şi substanţe dietetice de uz
medical sau veterinar, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale.
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44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultații în domeniul
farmaceutic, prepararea de rețete de către
farmaciști, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furnizare
de informaţii pacienţilor referitoare la produse
farmaceutice si medicamentoase, preparare de
reţete în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, consultanţă şi servicii
de informaţii oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, consiliere cu privire la
produse cosmetice.

───────

(210) M 2022 00272 (111)184342
(151) 14/01/2022
(732) CATALIN PETRESCU, SOS.

PANTELIMON NR.266, BL.A,
AP.46, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

IZAKAYA japanese pub

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
05.05.21

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de cafenele, baruri, ceainării.

───────

(210) M 2022 00274 (111)184343
(151) 15/01/2022
(732) GENERAL ALARM & ESCORT

SRL, STR SALCIILOR NR. 100
A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GENERAL ALARM
& ESCORT SRL

(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.

───────

(210) M 2022 00278 (111)184407
(151) 17/01/2022
(732) LAVMI PERLA SRL, SAT

DARMANESTI NR. 327, JUDETUL
ARGES, COMUNA DARMANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Naturel Poiana Izvoarelor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.
35. Publicitate, marketing, regruparea în
beneficiul tertilor, a produselor ape (băuturi), ape
minerale şi gazoase, ape de masa, ape de izvor,
apă minerală naturală, apă minerală naturală
natural carbogazoasă, apă minerală naturală
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îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă,
apă minerală naturală carbogazificată, apă
minerală naturală decarbogazificată (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 comert in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comert in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(210) M 2022 00281 (111)184406
(151) 17/01/2022
(732) LAVMI PERLA SRL, SAT

DARMANESTI NR. 327, JUDEȚ
ARGEȘ, COMUNA DARMANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Naturel POIANA IZVOARELOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.01; 26.04.05

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

(591) Culori revendicate: verde deschis, verde
inchis, turcoaz, alb

35. Publicitate, marketing, regruparea în
beneficiul terților, a produselor ape (băuturi), ape
minerale şi gazoase, ape de masă, ape de izvor,
apă minerală naturală, apă minerală naturală
natural carbogazoasă, apă minerală naturală
îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă,
apă minerală naturală carbogazificată, apă
minerală naturală decarbogazificată (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 vânzare 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 comerț în spațiu fizic și/ sau
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online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii și ale terților, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț în spatiu fizic și/ sau online, cu amănuntul
si/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(210) M 2022 00282 (111)184405
(151) 17/01/2022
(732) LAVMI PERLA SRL, SAT

DARMANESTI NR. 327, JUDEȚ
ARGEȘ, COMUNA DARMANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Naturel POIANA IZVOARELOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.01; 26.04.05

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,

apă minerală naturală natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.
35. Publicitate, marketing, regruparea în
beneficiul tertilor, a produselor ape (băuturi), ape
minerale şi gazoase, ape de masă, ape de izvor,
apă minerală naturală , apă minerală naturală
natural carbogazoasă, apă minerală naturală
îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă,
apă minerală naturală carbogazificată, apă
minerală naturală decarbogazificată (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 vânzare 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 comerț în spațiu fizic și/ sau
online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale terților, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț în spațiu fizic și/ sau online, cu amănuntul
și/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masă, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, roșu,
turcoaz, alb
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(210) M 2022 00286 (111)184344
(151) 17/01/2022
(732) ADIGÜZEL CUMALI, BARBAROS

MAHALLESI SEVINDIK SOK
MERDANE CIKMAZI NO 2
ATESEHIR, ISTANBUL, TURCIA

(540)

Knife Man
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 00290 (111)184373
(151) 17/01/2022
(732) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

MICROREGIONALĂ A
COMUNITĂȚILOR DIN ZONA
SĂTMARULUI, STR.PRINCIPALĂ,
NR.293, JUDEȚ SATU MARE,
MICULA, 447195, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

DIN INIMA SĂTMARULUI
SZATMÁR SZWÉBÖL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 05.07.13

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi.
32. Bere și bere fără alcool, băuturi (preparate
nealcoolice pentru fabricarea -lor), băuturi
nealcoolice, bere și produse de bere.

───────

(210) M 2022 00295 (111)184345
(151) 17/01/2022
(732) PERFECT GLOBAL BUSINESS

SRL, BDUL BUCURESTII NOI
NR. 25A, IMOBIL P+3, ETAJ 3,
BIROU COD A308B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Bookster Read'n'Roll
(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 29.01.13;

27.05.01; 27.05.17

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,

(740) Schoenherr IntellectuaL Property
SRL, BDUL. DACIA NR. 30, ET. 4,
CAMERA "ECHIPA SEBASTIAN 01",
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde
inchis(RAL6028), verde
deschis(RAL6018)

(591) Culori revendicate: rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00296 (111)184310
(151) 17/01/2022
(732) MANUELA TILEAGĂ, STR.

GRIGORE IONESCU NR. 1G,
JUDEŢ SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PRIMO GAMES JACKPOT 777
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1012631 din data

03.05.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: GAMES JACKPOT 777

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.17;
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2022 00299 (111)184369
(151) 17/01/2022
(732) CONCEPT DESIGN GRUP S.R.L.,

SAT SIBIEL, STR. UTEA NR. 71,
CAMERA 1, JUD. SIBIU, SĂLIȘTE,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

PORTAL VILLAGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.05

(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).

───────

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roşu, negru, albastru
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(210) M 2022 00300 (111)184368
(151) 17/01/2022
(732) TUDOR BĂLEANU, STR.

DRUBETA NR. 97, BL. A1, AP.3,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

TM TUDOR MOTORS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

27.05.19; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a automobilelor,
vehicule motorizate, piese de schimb pentru
automobile, accesorii pentru automobile (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de gestionare
comercială de flote de vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile.

───────

(210) M 2022 00304 (111)184346
(151) 17/01/2022
(732) BPI MANAGEMENT CONSULTING

ROMANIA SRL, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 44-48, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BPI ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00318 (111)184347
(151) 26/01/2022
(732) ENERGYZONE SRL, STR.

CÎMPULUI 3B, JUD. SUCEAVA,
RADAUTI, 725400, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

SANOTER CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de medicină alternativă

───────
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(210) M 2022 00319 (111)184117
(151) 18/01/2022
(732) KAREVIT FITINGS IMPEX SRL,

STR.8 MARTIE NR.15, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

FÜLLËR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalaţii pentru baie, fitinguri pentru baie,
instalaţii sanitare pentru baie, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, robinete, robineţi, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 00322 (111)184348
(151) 18/01/2022
(732) VALENTIN-ROMEO POPESCU,

STR. PETRE ISPIRESCU, NR. 23,
BL. M211, SC. A, AP. 7, 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)

POEZIA VIETII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Podcast-uri descărcabile, fișiere digitale
(podcast), cărți audio, suporturi de date
electronice stocate sau descarcabile, înregistrări
audio, muzică digitală descărcabilă, software,
magneți decorativi.
35. Publicitate, difuzare de anunțuri, servicii
de promovare, sondaje de opinie, publicitate,
inclusiv închiriere şi comercializare de spaţiu
publicitar, respectiv punerea la dispoziţia terţilor
a unor spaţii publicitare pentru promovarea
produselor/serviciilor proprii în cadrul emisiunilor

de radio/televiziune, publicaţiilor online şi offline,
portalurilor şi site-urilor web, conducerea şi
administrarea afacerilor.
38. Transmisie de podcasturi, radiodifuziune
și transmitere de programe radio, transmisie
și difuzare de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele
de comunicații, servicii de telecomunicații,
comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
servicii de podcasting, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, difuzare de
programe şi emisiuni de radio şi de televiziune
prin intermediul unui portal web, prin internet
sau alte reţele electronice, transmisii audio,
video şi multimedia prin internet şi alte reţele
de comunicaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea accesului la conţinut
multimedia on-line, servicii de comunicare pentru
transmisia de informaţii.
41. Creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, creare (redactare) de
podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, producţie de podcast-
uri, divertisment radiofonic, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de editare, servicii de editare
și înregistrare muzicale, publicare multimedia,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
editare de publicații, publicare de publicații
medicale, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
furnizarea de tutoriale online, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
difuzare de materiale educative, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție de materiale video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment, realizare
de emisiuni de televiziune şi programe tv
furnizate online prin intermediul unui portal web,
prin internet sau alte reţele electronice, servicii
de divertisment de televiziune, inclusiv cele
furnizate on-line prin intermediul unui portal
web, al internetului sau altor reţele electronice,
producţie de conţinut media, respectiv, producţie
de televiziune, de înregistrări audio-video, de
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muzică, de filme cinematografice şi de animaţie,
furnizare de conţinut digital inclusiv de programe
tv, muzică şi filme pe internet sau în altă reţea
electronică, toate în scopuri de divertisment
sau educative, furnizare de blog-uri şi vlog-
uri, publicare de materiale care pot fi accesate
prin internet, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea, în format difuzat sau descărcabil, de
muzică, filme, programe tv, cărţi audio şi jocuri,
pentru utilizare on-line, în reţele de calculatoare
mondiale sau locale, creare (redactare) de
conținut educațional.
42. Găzduirea de podcasturi, creare şi
menţinere site web şi pagini dedicate în reţelele
de socializare pe internet.

───────

(210) M 2022 00327 (111)184349
(151) 18/01/2022
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)

OMITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.
5. Acaricide.

───────

(210) M 2022 00328 (111)184350
(151) 18/01/2022
(732) HAMDI YILMAZ, B-DUL

GHEORGHE DUCA NR. 4, AP.
27, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Gazete Balkan

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 26.04.02

clase:
38. Servicii de agenție de presă.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00331 (111)184351
(151) 18/01/2022
(732) S.C. MIRON AGENTIE DIFUZARE

S.R.L., STR. ION BAIULESCU,
NR. 63 A, CAMERA NR. 4, ET.
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15 A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EDITURA MIRON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, echipament pentru educație/
învățământ, echipament pentru imprimare și
legare, agende cu index, albume cu postere,
albume de amintiri pentru bebeluși, albume de
nuntă, albume pentru aniversări, albume pentru
bebeluși, anuare (publicații tipărite), anuare
școlare, articole de legătorie, articole pentru
prinderea paginilor, biblii, buletine (materiale
tipărite), buletine de infomare în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, buletine de știri
(materiale tipărite), buletine informative, caiete
de activități individuale, caiete de activități
pentru copii, caiete de exerciții, caiete legate,
caricaturi de ziar (materiale tipărite), carnete de

cheltuieli, carnete de tip memento, cărți, cărți
comemorative, cărți muzicale tipărite, cărți non-
ficțiune, cărți pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, cărți în domeniul
cursurilor de golf, cărți în domeniul jocurilor și
jocurilor de noroc, cărți manuscrise, cărți legate
cu spirală, cărți ilustrate, cărți documentare,
cărți de telefon, cărți de rugăciuni, cărți de pus
pe măsuțele de cafea, cărți de povești pentru
copii, cărți de povești, cărți de onoare, cărți de
muzică, cărți de ficțiune, cărți de desen, cărți
de date, cărți de bucate, cărți cu indicii pentru
jocuri pe calculator, cărți cu artă grafică, carti
cu partituri, carti cu informatii, enciclopedii, ex-
libris, ghiduri, ghiduri de strategie pentru jocuri
de cărți, ghiduri de strategie pentru jocuri pe
calculator, ghiduri de strategie pentru jocuri
video, cataloage de orașe, chitanțiere, circulare
religioase, colecții de cărți de ficțiune, colecții de
cărți non-ficțiune, compendii în domeniul juridic,
coperte (coperți) de reviste, coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, coperte pentru pașapoarte de
călătorie, coperți de carte, culegeri de cântece,
culegeri de exerciții, cărți pentru dictare, cărți
pentru semnături, cărți pop-up, cărți religioase,
cărți tipărite în domeniul educației muzicale,
cărți școlare, dicționare, reviste cu postere,
reviste cu benzi desenate manga, reviste care
conțin jocuri video și pe calculator, reviste ca
suplimente la ziare, regulamente pentru jocuri,
regulamente, publicații promoționale, publicații
periodice tipărite în domeniul turismului,
publicații periodice tipărite în domeniul teatrului,
publicații periodice tipărite în domeniul filmelor,
ghiduri de strategie sub formă de reviste de
jocuri de cărți, huse de piele pentru agende,
hârtie de ziar, hârtie pentru coperți de carte,
jurnale comerciale, manuale, opere literare sub
formă de suveniruri, periodice, periodice tipărite,
pliante cu imagini detaliate ale găurilor unui teren
de golf, publicații imprimate, publicații imprimate
în domeniul calculatoarelor, publicații periodice
anuale în domeniul fotbalului, publicații periodice
tipărite în domeniul artelor figurative, publicații
periodice tipărite în domeniul dansului, reviste
cu programul tv, reviste de benzi desenate,
reviste de calculatoare, reviste de călătorii,
reviste de muzică, reviste de strategie pentru
jocuri video, reviste distribuite în avioane, reviste
generaliste, reviste juridice, reviste medicale,
reviste pentru fani, reviste profesionale, reviste
în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
romane, romane de dragoste, romane grafice,
romane grafice manga, semne de carte din
metale prețioase, serii de cărți cu indicii pentru
jocuri pe calculator, ziare, ziare cotidiene,
cărți educative, hărți, hărți geografice, hărți
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de perete ilustrate de uz didactic, material
didactic (cu excepția aparatelor), materiale
didactice din hârtie, materiale educative
tipărite, materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, modele tridimensionale de uz
didactic, modele anatomice de uz instructiv și
didactic, cutii pentru pictură (rechizite școlare),
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), tabele aritmetice, secțiuni histologice
(material didactic), tabele tipărite, table școlare,
tăblițe de scris pentru copii, afișe publicitare,
afișe tipărite din hârtie, agende, produse de
imprimerie, articole de papetărie pentru scris,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
hârtie și carton industriale, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, hârtie destinată
utilizării la fabricarea câmpurilor chirurgicale,
carton ondulat, hârtie în vrac, hârtie securizată,
hârtie tip fagure, hârtie ondulată, hârtie offset,
hârtie destinată utilizării la fabricarea pliculețelor
de ceai, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, aplicații din hârtie, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, benzi de hârtie,
batoane de cerneală, cadre din hartie pentru
rame fotografice, creioane, cretă, creioane
cărbune, creioane de desen, creioane pastel,
creioane pentru artiști, cărți de desenat sau
de scris, materiale pentru filtrare din hârtie,
filtre de apă din hârtie, hârtie de filtru, filtre de
hârtie pentru cafetiere, hârtie și carton, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
albume foto și albume pentru colecționari,
afișe, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, hârtie de ambalaj, ambalaj de cadouri,
ambalaj de carton, ambalaj din plastic, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje
din plastic pentru cadouri, ambalaje ermetice
din hârtie, ambalaje pentru cadouri, ambalaje
pentru monede, ambalaje pentru mâncare,
ambalaje vidate din carton, benzi adezive
securizate din plastic, carton de ambalat, foi de
celuloză regenerata pentru ambalalaj, coperte
(papetărie), căptușeli de hârtie.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, 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 prin poștă, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea

de comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de material publicitar prin poștă, distribuire de
materiale publicitare, distribuire de materiale
publicitare prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, 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 prospecte în scop publicitar, distribuire de
prospecte și mostre în scopuri publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, publicitate,
publicitate online, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
prin bannere, publicitate în cinematografe,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în reviste, organizarea de publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pe taxi, publicitate pentru ascensoare,
publicitate prin corespondență, agenții de
publicitate, consultanță privind publicitatea,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, promovare (publicitate) de
călătorii, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate și reclamă, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de planificare pentru
publicitate, publicitate promoțională desfășurată
prin telefon, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de promovare
și publicitate, servicii de editare de publicitate,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate exterioară, consultanță privind
publicitatea comercială, anunțuri clasificate,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, publicitate directă
prin poștă, servicii de difuzare de materiale
publicitare, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
organizarea distribuției de mostre publicitare,
organizarea distribuției de mostre publicitare pe
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baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuției de texte
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
terților, prin distribuirea de cupoane, propagare
stradală de materiale publicitare, distribuție
de produse în scopuri publicitare, distribuție
de prospecte și de mostre, distribuție de
reclame pe stradă, distribuție și difuzare de
materiale publicitare (pliante, prospecte, material
tipărit, mostre), distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
furnizare de servicii publicitare computerizate,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spații
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 publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet pentru
anunțuri de angajare, închiriere de spațiu
publicitar în broșuri, închiriere de spațiu publicitar
în proprietăți feroviare, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, închiriere de
standuri de vânzare, închiriere de timp publicitar
în cinematografe, organizare pentru dispunerea
de spațiu publicitar în ziare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, servicii de
intermediere privind închirierea de timp și
spațiu publicitar, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, demonstrație de
vânzare (pentru terți), organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, pregătire și prezentare de reclame

audiovizuale în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, 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, prezentare de echipament fotografic
(în scopuri publicitare), prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
în scopuri promoționale, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
prin afișarea de reclame pe baloane, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
asistență în domeniul promovării firmelor,
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, consiliere
privind analiza obiceiurilor de cumpărare
ale consumatorilor, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind organizarea de
campanii promoționale în afaceri, consultanță
profesională în marketing, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
consultanță în marketing comercial, consultanță
în publicitate și marketing, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii
de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii
de consultanță în afaceri privind marketingul,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consiliere privind marketingul, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, redactare de texte
publicitare.
42. Design de site-uri web, consultanță în
materie de design web, design de pagini
principale și pagini web, consultanță în materie
de design de pagini web, 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
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internet, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, furnizare de informații
în domeniul designului arhitectural printr-un site
web, creare și design de indexuri de informații
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informației), design vizual,
design industrial, design arhitectural, design
grafic, design de produs, design de broșuri,
design artistic industrial, design de ambalaje,
stilism (design industrial), proiectare (design) de
puburi, servicii de design textil, design interior
pentru magazine, design de costume, design de
prototipuri, design de sculpturi, design de pălării,
design pentru indicatoare, design de jucării,
design de bijuterii, design artistic comercial,
design pentru restaurante, design de modele,
design de mobilier, design pentru magazine,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
design mobilier, servicii de ilustrare (design),
proiectare (design) de magazine, design
vestimentar pentru terți, proiectare (design) de
restaurante, artă grafică și design, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, design pentru
unități sportive, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, design de
centre comerciale, servicii de design comercial,
proiectare (design) de bucătării, design grafic și
industrial, servicii de design arhitectural, servicii
de design vestimentar, design arhitectural
pentru planificare urbană, design de clădiri
de birouri, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design de
vehicule, servicii de design de produs, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
și dezvoltare de produs, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, servicii de design
de brand, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, analiza și evaluarea design-ului
produselor, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii de design interior și
exterior, design și dezvoltare de software,
design grafic de logouri publicitare, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, proiectare personalizată de software,
actualizarea software-ului, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, servicii de design
de logo-uri, proiectare de semne distinctive
(logo) pentru identitatea corporativă, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți, crearea

și proiectarea de pagini web pentru terți, servicii
de proiectare referitoare la crearea de măști,
crearea de personaje de desene animate pentru
cărți poștale, servicii de proiectare referitoare
la crearea de celule elementare, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, găzduirea unui site web
online pentru crearea și găzduirea de micro site-
uri web pentru afaceri, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea și
publicarea de jurnale și bloguri personale online,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, consultanță în legătură cu crearea
de pagini principale și de pagini de internet,
furnizare de programe și sisteme de calculator
pentru crearea de copii de siguranță, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic.

───────

(210) M 2022 00340 (111)184132
(151) 18/01/2022
(732) SC MONTEO TRIP SRL, STR.

NARCISEI, NR. 13, JUDEȚ
TULCEA, GRECI, TULCEA,
ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate: turcoaz, albastru,
rosu

Relax la Greci 
Fă-ți viața frumoasă!
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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
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 00345 (111)184133
(151) 18/01/2022
(732) SC ANNĂ DRAGĂ SRL, STR.

GRUIULUI NR. 27, SAT COLUN,
JUDEŢ SIBIU, PORUMBACU DE
JOS, SIBIU, ROMANIA

(540)

Annă Dragă EST. 2021
(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 27.05.01;

27.05.17; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00364 (111)184352
(151) 19/01/2022
(732) PHARMENT PLUS, B-DUL

DIMITRIE POMPEI NR. 10A, ET.2,
MODULELE 1 ȘI 4, C1, BIROUL
NR. 07, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020337, ROMANIA

(540)

BENEVA + Sanatatea,
mai aproape.

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

3. 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.
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
ansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 00365 (111)184353
(151) 19/01/2022
(732) KAMBEROGLU, STR. MADRID

NR. 10, BL. M8, ET. 2, AP. 21,
JUD. DAMBOVIȚA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.04.03; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:
43. Servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustari(snack-bar), servicii
de restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorare de torturi, servicii de bucatari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

C 
Ciğeristan
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(210) M 2022 00370 (111)184354
(151) 19/01/2022
(732) SC MULTINVEST SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 67,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

AppartOffice by
Multinvest Group

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.01;
26.01.03; 29.01.12

───────

(210) M 2022 00374 (111)184134
(151) 19/01/2022
(732) SC MST BUBBLE CONCEPT SRL,

STR. SOPORULUI NR. 8, BL. A1,
SC. 2, ET. 1, AP. 55, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Delice Waffle Waffles & More

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 29.01.12; 26.11.05; 02.09.01;
26.04.01

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

30. Produse de patiserie și cofetărie, prăjituri,
vafe, gofre, produse pentru prepararea vafelor,
torturi, tarte, biscuiţi, ciocolată, îngheţată
comestibilă, îngheţată artizanală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii oferite de
restaurant, servicii de bar, restaurant, cafenea,
catering, lounge, self-service restaurant, snack-
bar, berărie, servicii de bucătar personal,
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, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────

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

(591) Culori revendicate: negru, albastru
deschis

clase:
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, management imobiliar,  colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcției de clădri,
izolarea clădrilor, consultanță în construcții,
demolarea clădirilor, tencuire, lucrări de instalație
de apă și canal, instalare de utilități pe șantiere
de construcții, servicii de electricieni.
42. Servicii de arhitectură, consultant în
arhitectură,  proiectarea  construcțiilor,
amenajare/ design interior.
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(210) M 2022 00377 (111)184355
(151) 19/01/2022
(732) S.C. TOTALFERT AGRO S.R.L,

SAT CLIMESTI, JUDETUL BACAU,
BERESTI-BISTRITA, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC. A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DAC-FERTNN

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

35. Regruparea în avantajul terților a
îngrășămintelor foliare (cu excepția transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, servicii de comerț
a produselor on-line și en-detail prin orice
tip de canal de distribuție, servicii asociate
magazinelor de vânzări, prin intermediul unei
rețele computerizate, servicii de agenții de
import-export pentru aceste prosduse.

───────

(210) M 2022 00380 (111)184522
(151) 19/01/2022
(732) MILLIONDOLLARBABE SRL,

STR. INGINERILOR TEI NR. 4, ET.
6, AP. 76, BL. T30B, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MILLION DOLLAR BABE
LUXURY NIGHT WEAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.14

clase:
25. Pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pijamale (numai din tricot),
lenjerie de damă, combinezoane (lenjerie
intimă), lenjerie de corp, lenjerie de corp lungă,
lenjerie intimă de damă, lenjerie pentru gravide,
lenjerie funcțională, body-uri (lenjerie de corp),
costume de baie, costume de baie (galanterie),
costume de baie întregi, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi cu bureți pentru
sutien.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comert online cu amanuntul.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00381 (111)184414
(151) 19/01/2022
(732) SC WHITE CORAL STONE 2010

COMERCIAL SRL, STR. TARGU
JIU NR. 14, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, SAT STEFANESTI DE JOS,
COMUNA STEFANESTI DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

EAST COMFORT

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

24. Pături de pat, pat huse/cuverturi/cuverturi
huse de pat din hârtie, lenjerie de pat, pat
baldachine, brocade, stambă, pânză pentru
tapiserie sau broderie, pânză, apărători laterale
pentru pătuțurile de copii (lenjerie de pat),
bare de protecție laterale pentru pătuțurile de
copii (lenjerie de pat), țesături din bumbac,
creponă, acoperiri de mobilier din materiale
textile, țesătură tricotată, etichete textile, lenjerie
de pânză, marabouts (panza), huse pentru
saltele, perna Shams, fete de perna, covorase
din material textil, panza calico imprimata,
pături pentru imprimare din materiale textile,
foi (textile), perdele de dus din material
textil sau plastic, tesături de matase pentru
tiparirea tiparelor, saci de dormit pentru bebelusi,
acoperiri de masă din materiale textile, fașe
(lenjerie), feșe (huse pentru saltele), panze
trasate pentru broderie/panza trasa pentru
borderie, covoare de călătorie, spalier (panza),
tul, tesaturi de tapiterie.

───────

(210) M 2022 00397 (111)184227
(151) 19/01/2022
(732) VR BUSINESS CAPITAL S.A.,

CALEA FLOREASCA NR.218, ETAJ
4, AP.10, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.48,
BL. D10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

VR CAPITAL Investment Fund

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.16; 26.04.01;
26.04.09

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

36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de finanțare,
servicii de investiții, servicii de recuperare
a datoriilor și de factoring, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de
valoare, servicii de împrumut, de credit
și leasing financiar, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, administrare de
active pentru alte persoane, administrare de
active și portofolii, administrarea afacerilor
financiare, asistență financiară, servicii oferite
de asociații de economii și împrumut, cercetare
financiară în domeniul managementul riscului,
colectare de fonduri, consiliere independentă
în materie de planificare financiară, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
coordonarea afacerilor financiare online,
facilitare și intermediere pentru finanțare,
furnizare de informații privind servicii de
mandatar pentru contracte de instrumente
financiare futures, furnizare de informații și
analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
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sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, gestionare a activelor, gestionare
a fondurilor de capital privat, intermediere
pentru acordarea finanțării, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
management financiar, management financiar
al companiilor, management financiar pentru
afaceri, management planurilor de investiții a
patrimoniului personal, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte persoane,
managementul financiar al societăților de tip
holding, organizare de tranzacții financiare,
organizarea finanțării afacerilor, organizații
cooperative de credit, planificare financiară și
management financiar, plasări private și servicii
de investiții de capital de risc, procurare de
fonduri în scopuri financiare, procurare de capital
financiar, servicii de brokeraj financiar, servicii
de afaceri monetare, servicii de administrare
a pensiilor, servicii de banking mobil, servicii
de gestiune financiară oferite pe internet,
servicii de informații privind conturile bancare,
servicii de intermediere financiară, servicii de
investire a patrimoniului personal, servicii de
management al riscului financiar, servicii de
mandatar pentru contracte financiare futures,
servicii de pensii, servicii de planuri de prestații
contributive, servicii de strângere de fonduri
prin site-uri de finanțare participativă, servicii
de tranzactionare financiara electronica, servicii
de tranzacții financiare privind dobânzile, servicii
financiare, servicii financiare computerizate,
servicii financiare furnizate pe internet și prin
telefon, servicii financiare furnizate societăților în
parteneriat, servicii financiare personale, servicii
financiare prestate prin mijloace electronice,
servicii financiare privind patrimoniul, servicii
în materie fiscală (nu contabilitate), studii de
solvabilitate financiară, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, servicii de evaluare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare.

───────

(210) M 2022 00400 (111)184153
(151) 19/01/2022
(732) NEVIO MEDICAL S.R.L., STR.

OBORULUI NR. 969, SAT MĂLINI,
JUD. SUCEAVA, COMUNA MĂLINI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

NEVIO

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.09

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

44. Servicii medicale de toate tipurile, servicii
de îngrijire medicală, servicii de medicină
alternativă, servicii de spitalizare, servicii de
telemedicină, servicii de ortodonție, servicii
prestate de opticieni, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
diagnosticarea bolilor, servicii de examinare
medicală (screening), servicii de casă de
convalescenţă şi servicii de sanatorii, servicii
de centru de sănătate, chiropractică, îngrijirea
sănătăţii, servicii medicale clinice, consultații
de specialitate, servicii de policlinică, servicii
de asistență medicală, servicii de moașe,
îngrijire paliativă, servicii chirurgicale, chirurgie
plastică, masaj, închiriere de roboți chirurgicali,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, consiliere farmaceutică, servicii
de psiholog, servicii de terapie, servicii de
stomatologie estetica, servicii de stomatologie,
servicii medicale, servicii de bancă de ţesuturi
umane, servicii de inseminare artificială, servicii
de fertilizare in vitro, servicii de bancă de
sânge, prepararea reţetelor de către farmacist,
închirierea de echipamente medicale, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii ale unor cabinete
specializate, consultații stomatologice, tehnică
dentară, radiografii dentare, implantologie,
servicii de ecografie, servicii de radiologie și
imagistică medicală, servicii privind activitatea
laboratoarelor medicale, servicii de igienă
și de îngrijire a frumuseții, tratament
specializat, servicii de sănătate mintală, servicii

(591) Culori revendicate: gri (HEX #919191),
albastru (HEX #76F2FE)
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de psihoterapie, servicii ambulatorii, analiza
alcoolemiei în scopuri medicale, asistență
medicală la domiciliu, asistență sanitară în
legătură cu acupunctura, asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, asistență sanitară
în legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
consiliere în materie de sănătate, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, consiliere și
consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, consiliere privind terapia ocupațională,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, evaluarea
controlului greutății, fizioterapie, furnizare de
centre de recuperare fizică, furnizare de centre
de îngrijiri de lungă durată, furnizare de
informații nutriționale despre alimente, furnizare
de informații în materie de sănătate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizare de instalații în scopul reabilitării
sănătății, furnizare de informații în materie de
lactanță, management de servicii de asistență
medicală, masaj al țesuturilor adânci, îngrijire
temporară (furnizare de servicii de), întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, osteopatie, planificare familială, servicii
oferite de sanatoriu, servicii clinice homeopatice,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
de cazare în case de odihnă, servicii de cazare
în sanatorii, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de electroterapie ca metodă
de fizioterapie, servicii de logopedie, servicii
de îngrijire postnatală pentru femei, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii oferite de clinici medicale,
tratamente de fitoterapie.

───────

(210) M 2022 00406 (111)184335
(151) 20/01/2022
(732) ERLINDA LIMITED, 119 EIRINIS

STREET, LIMASSOL, 3041, CIPRU
(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)

ORESA INDUSTRA

(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 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,
managementul afacerilor imobiliare, 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
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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, 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, 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,
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 (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, 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 (închiriere
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, 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
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proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în fonduri,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, 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, 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, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de imobile,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
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), 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, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,

servicii de menaj (servicii de curăţenie), servicii
de incarcare a bateriilor telefoanelor mobile,
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, construcţia de imobile,
construcţia de clădiri, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea cuptoarelor, întreţinerea 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,
montarea cablurilor, 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, 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,
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,
furnizarea nformaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, repararea
liniilor electrice, 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, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de
tezaur, întreţinerea piscinelor, echilibrarea
anvelopelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
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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, spălare,
curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, 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, pilotarea dronelor civile, 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), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în
scopuri de călătorie, distribuirea de energie
electrică, transportul cu feribotul, 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, furnizarea
de 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, furnizarea
de informaţii despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, rezervări
de călătorie, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2022 00407 (111)184334
(151) 20/01/2022
(732) ERLINDA LIMITED, 119 EIRINIS

STREET, LIMASSOL, CY, 3041,
CIPRU

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

(540)

ORESA INDUSTRA
(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;

27.05.17
(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,
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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,
managementul afacerilor imobiliare, 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, 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, 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,
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 (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, 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 (închiriere
apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
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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,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, 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, 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, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de imobile,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
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), 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, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curăţenie), servicii
de incarcare a bateriilor telefoanelor mobile,
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, construcţia de imobile,
construcţia de clădiri, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea cuptoarelor, întreţinerea 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,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
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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, 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,
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,
furnizarea nformaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, repararea
liniilor electrice, 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, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de
tezaur, întreţinerea piscinelor, echilibrarea
anvelopelor, 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, spălare,
curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, 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, pilotarea dronelor civile, 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), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în
scopuri de călătorie, distribuirea de energie
electrică, transportul cu feribotul, 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, furnizarea
de 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, rezervări de călătorie,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2022 00412 (111)184333
(151) 20/01/2022
(732) ERLINDA LIMITED, 119 EIRINIS

STREET, LIMASSOL, 3041, CIPRU
(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)

ORESA INDUSTRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.04.01; 29.01.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
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(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 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,
managementul afacerilor imobiliare, 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, 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, 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,
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

886

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, 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 (închiriere
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, 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,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, 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, 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, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de imobile,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
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), 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, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

887

servicii de menaj (servicii de curăţenie), servicii
de incarcare a bateriilor telefoanelor mobile,
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, construcţia de imobile,
construcţia de clădiri, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea cuptoarelor, întreţinerea 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, montarea cablurilor, 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, 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, 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, furnizarea nformaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, repararea liniilor electrice,
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,
curăţarea străzilor, întreţinerea şi repararea
camerelor de tezaur, întreţinerea piscinelor,
echilibrarea anvelopelor, 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, spălare,
curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, 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, pilotarea dronelor civile, 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), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în
scopuri de călătorie, distribuirea de energie
electrică, transportul cu feribotul, 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, rezervări de călătorie,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.

───────
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(210) M 2022 00413 (111)184416
(151) 20/01/2022
(732) FAMILY SECURITY COMPANY

SRL, STR. TROTUS NR. 5, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAMILY SECURITY COMPANY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.03; 07.01.09; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii prestate de un agent
de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis, servicii prestate de paze de noapte,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii de securitate
pe bază de microcipuri pentru animale de
companie, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de securitate
fizică, servicii de pază pentru infrastructuri,

servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de pază contractuale, servicii de pază, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de informare referitoare la siguranță,
servicii de inspecții de securitate pentru terți,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, servicii de gardă de
corp personală (escortă), furnizarea servicii de
recunoaștere și de supraveghere, servicii de
marcare privind securitatea bunurilor, servicii
de marcare privind securitatea documentelor,
localizarea vehiculelor furate, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, evaluare a riscurilor în materie de
securitate, servicii de escortă personală (gardă
de corp), consultanță în materie de securitate
fizică, consultanță în materie de securitate,
administrarea riscurilor pentru sănătate și
siguranță, analiză criminalistică a materialelor
video de supraveghere pentru prevenirea fraudei
și a furturilor, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii de
pază antiefracție.

───────

(591) Culori revendicate: negru, gri, galben,
alb
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(210) M 2022 00414 (111)184417
(151) 20/01/2022
(732) NICU GRIGORAŞ, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU NR.48,
BL G2, SC.1, AP.4, JUD. GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PRO ORCHESTRA

(531) Clasificare Viena: 22.01.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.04

───────

(210) M 2022 00421 (111)184418
(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)

CHICCO NERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte de nucă de cocos, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, băutură din
lapte şi fructe (milk shake), băuturi pe bază de
lapte de arahide, salate vegetale.
30. Produse de cofetarie si patiserie, produse
de cofetărie cu migdale, biscuiţi / fursecuri,
torturi/prăjituri, 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.
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

clase:
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală.

(591) Culori revendicate: auriu, albastru 
             închis
(511)     Produse și/sau servicii grupate pe
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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 29, 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, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 00422 (111)184419
(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)

CULINARTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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

───────

(210) M 2022 00424 (111)184420
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR. C.

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

(540)

7 VALURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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),

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
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare , băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.

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

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
(băuturi)  /  sorbeturi  (băuturi),  smoothie-uri,  apă
carbogazoasă, băuturi  răcoritoare,  băuturi  pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
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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.
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
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agenții 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 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, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 00425 (111)184421
(151) 20/01/2022
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Spumă de mare, accesorii (nemetalice)
pentru bufete, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii de interior pentru garderobe,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de
pat), balansoare, coşuri pentru copii/leagăne,
bancuri de lucru (mobilă), bancuri de lucru
(mobilier), bănci (mobilă), bancuri (mese) de
lucru industriale, bare (nemetalice) pentru
rafturile etajerei, bare pentru rafturi (nemetalice),
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru
mese, benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, benzi
de acoperire (nemetalice) pentru acoperirea
îmbinărilor dintre covoarele adiacente, benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe
vitrine de expunere, benzi din plastic pentru

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA
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protejarea marginilor mobilierului, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), birouri
cu rulou, birouri (mobilier), birouri (mobilă),
bufete auxiliare, birouri și mese, birouri portabile,
canapele, canapele (care sunt extensibile),
canapele de două locuri, dispozitive pentru
îmbucarea pieselor de mobilier (nemetalice),
cutii pentru unelte (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), dulapuri ca mobilier, dulapuri
compartimentate, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri cu vitrină,
dulapuri de bucătărie, dulapuri de depozitare,
elemente de mobilier, elemente de legătură
nemetalice pentru mobilier, kituri de piese
(comercializate în format complet) pentru a fi
asamblate ca mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate).
24. Produse de filtrare din material textil,
ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole nețesute (textile), articole textile
imprimate individuale, articole textile la bucată
pentru confecționarea cuverturilor de pat,
articole textile la bucată pentru fabricarea
mobilierului tapițat, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate
cu materiale plastice, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate cu
cauciuc, căptușeli textile în produse, materiale
de mătase, materiale din fibre mixte, materiale
de tapițerie, materiale din fire de lână, materiale
pentru costume, materiale pentru capitonare,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
pălăriilor, materiale impermeabile folosite la
fabricarea pantalonilor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea mănușilor, materiale
țesute pentru canapele, materiale țesute pentru
mobilier, materiale textile la bucată, materiale
textile ignifuge, materiale textile folosite în
fabricarea paturilor, materiale textile întărite cu
plastic, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile țesute căptușite, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, articole de menaj
din materiale textile, articole din materiale
textile impermeabile la bucată, bannere, bannere
din material textil sau plastic, bannere din
plastic, bannere textile, batiste din material
textil, țesături pentru capitonare, drapele și
fanioane textile, etichete din material textil,
etichete textile, fanioane (cu excepția celor
din hârtie), huse din pânză (ajustabile) pentru
capace de wc, huse din materiale textile
pentru capacul vasului de toaletă, materiale
pentru realizarea accesoriilor textile pentru
mobilier, materiale textile, înlocuitori de textile,
materiale textile (articole textile sub formă

de sul), panglici din stofă, materiale textile
și înlocuitori pentru acestea, materiale textile
pentru imprimare digitală, materiale textile pentru
mobilier, materiale textile pentru steaguri și
banderole, materiale textile pentru tapițerii,
pânză cauciucată, pânze din material textil sau
plastic, saci pentru saci de dormit (adaptați în
mod specific), țesături pentru mobilier și tapițerii,
țesături pentru căptușeală, țesături acoperite
de motive desenate pentru broderie, textile de
ambalat alimente, șervete de unică folosință,
șervete din material textil pentru uscat.
25. Îmbrăcăminte, accesorii pentru păr (voaluri),
articol vestimentar superior de bază din
costumul coreean tradițional (jeogori), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
vestimentare pentru bărbați, baticuri de purtat
la gât, eşarfe pentru cap (baticuri), baticuri
de pus pe cap, benzi antiperspirante pentru
încheietură, bretele pentru bărbați, bretele
pentru imbracaminte, brâu lat pentru chimono
(obi), brâuri (imbrăcăminte), broboade (articole
de îmbrăcăminte), cămăși, căciuli tip cagulă,
cagule pentru schiori, articole de încălțăminte
pentru plajă, bocanci de lucru, bocanci pentru
excursii, bocanci de snow-board, bascheți,
cizme, încălțăminte de lucru, încălțăminte
de plajă, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte
de sport, încălțăminte de stradă, încălțăminte
din vinil, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru alergare, încălțăminte pentru alpinism,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte
pentru apă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte, nu pentru sport, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor).
27. Materiale din hârtie pentru pereți, materiale
din plastic pentru pereți, materiale pentru
pereți din materiale textile, articole decorative
pentru perete (netextile), borduri pentru tapet,
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căptușeli capitonate pentru tavanele existente,
covoare de lână lucrate manual, tapet din
material textil, tapet izolator pentru pereți, tapet
de plută, tapete cu strat de material textil,
tapete de plastic, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapiserii murale, cu excepția celor din
materiale textile, covoare, carpete și preșuri,
acoperiri antiderapante de pardoseală pentru
utilizare la scări, acoperiri cu proprietăți izolante
pentru pardoseli, covorașe din hârtie pentru
baie, covoare care acoperă doar o parte din
podea, articole protectoare pentru acoperirea
podelelor, căptușeli de rășină din vinil pentru
pardoseli, dale din linoleum, dale de pardoseală
din plută, dale de plută, învelitori de gazon
artificial, linoleum, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, material antialunecare
pentru utilizare sub acoperirile de pardoseală,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, învelitori pentru pardoseli.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși (jucării),
accesorii pentru haine de păpuși (jucării),
animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, animale de jucărie umplute, jucării pentru
animale domestice, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aparate de joacă folosite în
creșele de copii, aparate pentru jocuri, aparate
de zbor de jucărie, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării, jucarii inteligente, jucării antistres,
jucării modulare, jucării electronice, jucării-
balansoar, jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării umplute, jocuri, jocuri electronice, jocuri
sportive, jocuri go, jocuri mecanice, jocuri
muzicale, cărți (jocuri), jocuri de hochei, jocuri
de construcție, jocuri de table, jocuri de
manipulare, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, jocuri video individuale, jocuri video
portabile, mingi pentru jocuri, jocuri electronice
portabile, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2022 00427 (111)184422
(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)

7 VOGLIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
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
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sportive bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru alcoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agenții 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 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, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 00429 (111)184423
(151) 20/01/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR.C

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

(540)

7FREDDI
(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.

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.

───────

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

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRAVII, NR.139/2, JUDEȚ
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
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(210) M 2022 00430 (111)184424
(151) 20/01/2022
(732) IONUT CORNELIU DUMITRAS,

STRADA DEALUL CRUCII, NR.73,
JUDEȚ SUCEAVA, SAT SFANTU
ILIE, 727582, ROMANIA

(540)

YZZY

(HEX#519E00)
(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, 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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.

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 00437 (111)184425
(151) 21/01/2022
(732) SC CULA CU BERE SRL, STR.

PRINCIPALA, NR. 183, SAT
MURANI, COMUNA PISCHIA,
JUDEȚ TIMIȘ, MURANI, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.07.02;
07.01.24

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

40. Servicii de fabricarea berii.
───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.03
(591) Culori revendicate: verde

Cula cu Bere 
DIN MAIESTRIE 

ARTIZANAL
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(210) M 2022 00438 (111)184426
(151) 21/01/2022
(732) SC ROZETKALIVE SRL, STR.

VISCOLULUI, NR. 79, DEMISOL,
CAM. 6, SECT. 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

XDRUM

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

39. Pilotaj de drone civile.
41. Fotografie.
42. Efectuarea de studii topografice de terenuri
și drumuri publice, proiectare de studii
topografice.
44. Servicii de îngrijire de plante (servicii de
horticultură), servicii de combatere a dăunătorilor
pentru horticultură, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, pulverizare aeriană de produse
chimice agricole.

───────

(210) M 2022 00449 (111)184427
(151) 21/01/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.09.23;
05.03.11; 26.04.01; 26.03.04; 26.01.01;
26.01.05; 29.01.15

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare

(591) Culori revendicate: verde deschis,
galben, roșu, albastru închis, albastru
deschis, negru, alb, roz, mov

Sanvero 
Memohelp 

Ginko Biloba 120 mg 
Combinație unică 

de ingrediente,
cu acțiune benefică

pentru memorie 
și funcțiacognitivă. 
Supliment alimentar 

30 comprimate
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cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing.

───────

(210) M 2022 00451 (111)184428
(151) 21/01/2022
(732) WINTEC SRL, BDUL TIMIȘOARA

NR. 103-111, COMPLEX
BUCUREȘTI CONSTRUCT STAND
B8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061327, ROMANIA

(540)

CADO CYLINDER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.08

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

6. Accesorii din metal pentru tâmplărie.
───────

(210) M 2022 00452 (111)184323
(151) 21/01/2022
(732) ORAL DESIGN ALBA SRL, BD.

REVOLUȚIEI 1989 NR. 23A, ETAJ
4, JUD. ALBA, ALBA - IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

OPEN DESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii medicale,
servicii de stomatologie, asistență medicală în
ambulatoriu, asistență medicală la domiciliu,
consiliere cu privire la diete și nutriție, consiliere
în materie de sănătate, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale (screening),
evaluarea riscului asupra sănătăţii, fizioterapie,
servicii oferite de centre de recuperare fizică,
centre de îngrijiri paleative, furnizare de
informații referitoare la sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate prin telefon,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, furnizarea
de servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
monitorizarea pacienților, planificare familială,
servicii de analize de laborator, servicii de
asistență sanitară la domiciliu, servicii oferite
de bancă de țesuturi umane, servicii oferite
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de infirmerie la domiciliu, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de moașe, servicii de terapie, servicii de îngrijire
medicală pentru pacienți internați și externi,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală.

───────

(591) Culori revendicate: auriu (RAL 1012),
negru (RAL 9004)
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(210) M 2022 00458 (111)184429
(151) 22/01/2022
(732) SC IND CEMA INTERNATIONAL

SRL, STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR.36, JUDETUL BUZAU,
RAMNICU SARAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

#REZISTENT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.25

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2022 00459 (111)184430
(151) 22/01/2022
(732) NICOLETA TEMELIE,

STR.TURTURELELOR 11B, BLOC
B 804, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FITZ
(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 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, bluzeși 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, 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 deseară, 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,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sport, jachete casual, jachete cu două fețe,
jachete cămașă, jachete de seară, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, îmbrăcăminte
țesută, îmrăcăminte 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, 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, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, 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, 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, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțămintede 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, pălăriiclopot, 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 (șepci), șepci sportive, șepci și căciuli
pentru sport., îmbrăcăminte, îmbrăcăminte si
parti ale acestora, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole pentru
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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
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
realizare de expoziţii în scopuri comerciale,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de consultanţă în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ şi
de instruire)., servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de import și export, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor de machiaj,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, 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 instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, 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 amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu

acoperirea capului, articole de încălțăminte,
articole de îmbrăcăminte, hanorace, hanorace
sport, hanorace cu glugă.
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ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, 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, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2022 00469 (111)184431
(151) 28/01/2022
(732) SC WHITE TIGER GUARD

(540)

WHITE TIGER GUARD
PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.16

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor materiale şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 00472 (111)184432
(151) 25/01/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP. NR.17, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

GAZDA FAVORITĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00479 (111)184195
(151) 25/01/2022
(732) TAS ABDURRAHIM, STR.

CONSTANTIN MOTRU NR. 20, BL.
22-24, SC. D, AP. 158, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PERLA TRANS
(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;

27.05.01; 27.05.17

PROTECTION SRL, COMUNA
BOZOVICI, NR.813A, SAT
BOZOVICI, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

39. Servicii de transport pentru turiști.
───────

(210) M 2022 00483 (111)184203
(151) 25/01/2022
(732) MARK CRISTOPHER CRIVACI,

STR. IZVORULUI NR. 57A,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RAINSO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata al recipienților, brățărilor, paharelor
din cupru, argint, aur, bronz, sticlă și din
pietre prețioase și semiprețioase, prezentarea
produselor menționate anterior prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea lor
cu amănuntul și cu ridicata, servicii 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 mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshoping.

───────

(210) M 2022 00484 (111)184202
(151) 25/01/2022
(732) MARK CRISTOPHER CRIVACI,

STR. IZVORULUI NR. 57A,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

AAYUVEDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata al recipienţilor, brățărilor, paharelor
din cupru, argint, aur, bronz sticla şi din
pietre prețioase si semipreţioase, prezentarea

produselor aratate anterior prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea lor cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comanda prin poştă sau mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshoping.

───────

(210) M 2022 00486 (111)184433
(151) 25/01/2022
(732) COMUNA SICULENI,

STR.PRINCIPALA NR. 106, JUDEŢ
HARGHITA, SICULENI, 537295,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

MADÈFALVI HÚS

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.18;
03.07.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

29. Carne și produse din carne, conserve de
carne, carne de porc, carne pentru cârnați,
pateuri din carne, produse din carne preparate,
pateuri pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, cârnați, cârnați afumați,
cârnați uscați la aer, caltaboși (cârnați), felii de
carne de oaie, supe și baze de supă, extracte
din carne, salam, intestine din care se prepară
membrane pentru cârnați.

───────
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(210) M 2022 00489 (111)184435
(151) 25/01/2022
(732) BEST IN TOWN DESIGN, STR.

LEGUMICULTORULUI NR. 19,
SAT BILIEȘTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA BILIEȘTI, VRANCEA,
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)

Bit BEST IN TOWN Design
CUSTOMIZE PERSONALITIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
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, regruparea în avantajul
terților articolelor de îmbrăcăminte, articolelor
de încălțăminte, articolelor pentru acoperire
(exceptând transportul lor) 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, publicitate, lucrări
de birou, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate online, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare.
42. Proiectare (design) de clădiri, servicii de
design arhitectural, servicii de design interior
și exterior, design de site-uri web, servicii de
personalizare de software.

───────

(210) M 2022 00490 (111)184154
(151) 25/01/2022
(732) ASOCIAȚIA LA FIGURA, STR.

PĂCII NR. 10, JUD. TIMIȘ,
SĂCĂLAZ, 307370, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

HARABABURA

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

41. Activități sportive și culturale.
───────
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(210) M 2022 00496 (111)184436
(151) 25/01/2022
(732) SC ROMSTAL IMEX SRL,

ȘOS. VITAN-BÂRZEȘTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
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)

Smart Days

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

clase:
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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

905

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
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
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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,
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
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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
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
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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,
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,
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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.
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
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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,
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
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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.
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
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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/
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.
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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,
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,
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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
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
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
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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.
31. Produse agricole, de acvacultura, 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 îngheţare, 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.
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
09, 11, 19 20, 31 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 vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poştă sau
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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 spaţii
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, 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
statelor 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
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ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerţ 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
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
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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
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.
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

919

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
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. 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),
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
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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
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.

───────

(210) M 2022 00505 (111)184437
(151) 26/01/2022
(732) G-UNION REAL ESTATE SRL,

CALEA VITAN, NR. 13-19,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR.17, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500080, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

residence Barrio

clase:
35. Administrare de afaceri, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, marketing
imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare și
coordonare de licitații imobiliare, administrarea
hotelurilor, servicii publicitare pentru hoteluri,
management hotelier pentru terți, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, management de hoteluri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru terți, servicii de secretariat furnizate de
hoteluri, servicii de management hotelier (pentru
terți), administrare de programe hoteliere de
stimulare ale terților.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
evaluări imobiliare din punct de vedere financiar,
investiții imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, acordare de credite imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, administrare
de proprietăți imobiliare, formare de consorții
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
brokeraj cu garanții reale imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, finanțare
în domeniul proprietăților imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), investiții
de capital în proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de investiții în proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, acordarea
de garanții financiare pentru bunurile imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul proprietăților
imobiliare, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, evaluare
de cereri de despăgubire pentru proprietățile

imobiliare, servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăților imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
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, consultanță privind
investițiile rezidențiale, consiliere referitoare la
ipoteci pentru proprietăți rezidențiale, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri.
37. Servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, construirea
de zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
reparare și întreținere de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, construcție de
clădiri, 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, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcție
de complexuri cu piscine de înot, servicii de
renovare a apartamentelor, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții).
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante
private, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────
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(210) M 2022 00515 (111)184537
(151) 26/01/2022
(732) MG MEDICAL ECOLINE SRL,

BULEVARDUL MIHAIL EMINESCU
NR. 42, JUDEȚ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

mgm MG MEDICAL ECOLINE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.04.02

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, aparate de imagistică medicală,
aparatură electronică pentru uz medical,
aparatură pentru diagnosticare medicală
pentru uz medical, aparatură medicală de
analiză pentru uz medical, aparat pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
aparate electromedicale, aparate pentru
monitorizarea semnelor vitale, instrumente
medicale, aparate radiologice de uz medical,
echipamente pentru tomografie de uz medical,
aparate de tomografie prin rezonanță magnetică
(RMN), mobilier special de uz medical,
aparate de rezonanță magnetică, instrumente
de imagistică prin rezonanță magnetică, de uz
medical, tomografe pentru uz medical, aparate
pentru radioterapie, dispozitive de radioterapie
pentru uz medical, analizoare automate pentru
diagnosticare medicală, aparate cu raze X
pentru uz medical, aparate de detectare de
uz medical, aparate de diagnostic imagistic de
uz medical, aparate medicale electromagnetice,
aparate pentru analizarea imaginilor (pentru

uz medical), detectoare folosite în scopuri
medicale, aparate de diagnosticare imagistică
destinate utilizării în medicina nucleară, aparate
de diagnostic prin IRM (imagistică prin rezonanță
magnetică), scanere pentru imagistică prin
rezonanță magnetică (IRM), aparate de
tomografie cu raze X pentru uz medical,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
pentru imagistica cu radionucleide, aparatură
de diagnostic cu ultrasunete pentru uz medical,
aparatură pentru tomografia computerizată,
generatoare de câmpuri magnetice pentru
uz medical, generatoare de înaltă frecvență
folosite în tratamente medicale, instrumente
de diagnosticare medicală, scanere pentru
diagnosticare medicală, scanere pentru
tomografie computerizată cu raze X, scanere
tomografice pentru medicina nucleară.
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,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, consultanță privind achizițiile în
domeniul comercial, servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, regruparea în avantajul
terților a materialelor înregistrate, dispozitivelor
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitivelor de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
aplicațiilor software, întreținerii de software,
software-ului de calculator în legătură cu
domeniul medical, software-ului sub formă de
dispozitiv medical (samd) descărcabil, software-
ului de calculator folosit la sistemele de asistență
pentru luarea de decizii medicale, aparatelor
și instrumentelor medicale și veterinare,
aparatelor de imagistică medicală, aparaturii
electronice pentru uz medical, aparaturii pentru
diagnosticare medicală pentru uz medical,
aparaturii medicale de analiză pentru uz medical,
echipamentelor pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipamentelor electromedicale,
aparatelor pentru monitorizarea semnelor
vitale, instrumentelor medicale, aparatelor
radiologice de uz medical, echipamentelor
pentru tomografie de uz medical, aparatelor de

(591) Culori revendicate: verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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tomografie prin rezonanță magnetică (RMN),
mobilierului special de uz medical, aparatelor
de rezonanță magnetică, instrumentelor de
imagistică prin rezonanță magnetică, de uz
medical, tomografelor pentru uz medical,
aparatelor pentru radioterapie, dispozitivelor de
radioterapie pentru uz medical, analizoarelor
automate pentru diagnosticare medicală,
aparatelor cu raze X pentru uz medical,
aparatelor de detectare de uz medical,
aparatelor de diagnostic imagistic de uz
medical, aparatelor medicale electromagnetice,
aparatelor pentru analizarea imaginilor (pentru
uz medical), detectoarelor folosite în scopuri
medicale, aparatelor de diagnosticare imagistică
destinate utilizării în medicina nucleară,
aparatelor de diagnostic prin IRM (imagistică
prin rezonanță magnetică), scanerelor pentru
imagistică prin rezonanță magnetică (IRM),
aparatelor de tomografie cu raze X pentru uz
medical, aparatelor medicale pentru iradiere,
aparatelor pentru imagistica cu radionucleide,
aparaturii de diagnostic cu ultrasunete pentru
uz medical, aparaturii pentru tomografia
computerizată, generatoarelor de câmpuri
magnetice pentru uz medical, generatoarelor de
înaltă frecvență folosite în tratamente medicale,
instrumentelor de diagnosticare medicală,
scanerelor pentru diagnosticare medicală,
scanerelor pentru tomografie computerizată cu
raze X , scanerelor tomografice pentru medicina
nucleară (exceptând transportul lor),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.
37. Instalare, întreținere și reparație de
aparate și instrumente medicale, reparare
și întreținere de instrumente, aparate și
echipamente medicale, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
și aparate medicale, servicii de dezmembrare,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, informații în domeniul reparațiilor,
reparare și întreținere de instrumente și aparate
chirurgicale.

───────

(210) M 2022 00517 (111)184438
(151) 26/01/2022
(732) TEODOR BLENDEA, STR.

GHEORGHE ASACHI, NR.3, BL.3,
AP.1, JUDEȚ VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Fratelli Blendea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.03.01; 03.03.24

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

36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare , administrare de bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
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37. Construcții de clădiri rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, curățarea clădirilor rezidențiale,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), construcții, construcții subterane,
construcții civile, servicii de construcții,
amenajare de terenuri (construcții), demolare de
construcții civile, construcții de terase, construcții
de infrastructură, consultații pentru construcții,
servicii de construcții de clădiri, informații în
domeniul construcțiilor, lucrări de etanșeizare
(construcții), construcții de locuințe pe bază
de comandă, construcții de case pe bază de
comandă, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții de structuri
temporare, construcții și reparații de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, lucrări de construcție, construcție de
proprietăți rezidențiale.

───────

(210) M 2022 00520 (111)184253
(151) 26/01/2022
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

(540)

EXTRA MALL

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
29.01.04

clase:
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, organizarea și managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului.

───────

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

administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul,
organizare de închirieri imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
evaluări imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare.

GROUP, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI, NR 319,
CLADIRE OB 6A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 014593, ROMANIA
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(210) M 2022 00522 (111)184439
(151) 26/01/2022
(732) MAGISTRA C&C S.R.L., BD.

AUREL VLAICU NR. 82A, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

magistra cc

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 26.11.02; 26.11.09; 26.01.03

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetați 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, adjuvanți
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,
alginați pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi

pentru scopuri medicale, aliaje din metale
prețioase 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, scoarță de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loțiune 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, astringenți
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluși/scutece pentru bebeluși, scutece-
chiloțel pentru bebeluși, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical și veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarțe
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
țesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de țesuturi 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 și ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
pernițe pentru protecția monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, cașete
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,
substanțe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanțe caustice pentru

(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: verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, soluții
pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curățarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
bețișoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarță
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
și textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, detergenți 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, substanțe dietetice adaptate pentru uz

medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanți
igienici, dezinfectant pentru toalete chimice,
dezinfectanți, 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, com 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
creșterii dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de pește
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 bebeluși,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin înghețare adaptate pentru
scopuri medicale/alimente liofilizate adaptate
pentru scopuri medicale, came uscată prin
înghețare adaptată pentru scopuri medicale/
came liofilizată adaptată pentru scopuri
medicale, unguent pentru degeraturi de
uz farmaceutic, bețe 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, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfați,
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
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pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
doral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziții pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, șampoane insecticid
pentru animale, soluții veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, mușchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluși, 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, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malț pentru scopuri medicale, scoarță
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut 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 creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipației, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți
tactici 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 muștar pentru scopuri medicale,
muștar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muștar/cataplasme cu muștar, scoarță de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinență, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunțarea 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, bureți contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinți
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, brățări impregnate cu repefenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopun
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe 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,
absorbanți, pentru incontinență, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, șampoane 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 mătreții, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfați pentru
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scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen,
pomade pentru scopuri medicale, porțelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
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, substanțe
radioactive pentru scopuri medicale, substanțe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru șobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activității
sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloți sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruație, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele 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, lubrifianți sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenți 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, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stern pentru
scopuri medicale, celule stern pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, bețe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), bețe de
sulf (dezinfectanți), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,

pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinților,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, fineturi pentru scopuri medicale, șervețele
impregnate cu loțiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), țigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman și
veterinar, transplanturi (țesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni pentru
spălători vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziților, vezicanți, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureți cicatrizanți, 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.

───────

(210) M 2022 00527 (111)184213
(151) 26/01/2022
(732) NABI AUTO MARKET SRL, STR.

MORII NR. 4, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410100, BIHOR,
ROMANIA

(540)

NABI MARKET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Truse de prim ajutor, deodorante pentru
automobile.
6. Canistre de combustibil din metal.
9. Chei electronice pentru automobile,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, suporturi de bord
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
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inteligente, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, extinctoare, difuzoare audio pentru
automobile, triunghiuri de semnalizare pentru
avarie, cabluri pentru transmisia de date,
îmbrăcăminte reflectorizantă pentru prevenirea
accidentelor, articole reflectorizante pentru
purtat, pentru prevenirea accidentelor, borne
de baterii, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, siguranțe
ceramice, siguranțe pentru vehicule, siguranțe
fuzibile electrice, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj acționate electric, aparate
de masaj pentru picioare, aparate de masaj
de uz personal, aparate de masaj, electrice
sau neelectrice, aparate de masaj profund cu
căldură, aparate electrice pentru masaje de
înfrumusețate, perne de uz ortopedic.
11. Becuri cu led pentru automobile, capsule
de cafea reîncărcabile pentru aparatele de
cafea electrice, proiectoare auto, becuri pentru
indicatoare de direcție pentru vehicule.
12. Huse de scaune pentru automobile,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
suporturi pentru plăcuțe de înmatriculare, huse
pentru volane de vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, huse adaptate pentru camionete, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru motociclete, parasolare pentru parbrizele
automobilelor, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de mașină, organizatoare pentru mașină,
organizatoare de interior pentru vehicule.
16. Folii transparente din plastic, abțibilduri
decorative pentru căști, abțibilduri
(decalcomanii), imagini aplicate sub formă de
abțibilduri, organizatoare de birou.
21. Raclete pentru curățat geamuri, ștergătoare
(perii).
25. Cagule pentru schiori.
27. Preșuri și covorașe auto.
37. Întreținerea automobilelor.

───────

(210) M 2022 00528 (111)184399
(151) 26/01/2022
(732) RIN FOOD & BAR SRL, STR.

ADAMCLISI, NR. 1 E, CAMERA
1, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Z ZOORA

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

43. 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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
641 C), verde (Pantone 325 C), negru
(Pantone Process Black C)
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(210) M 2022 00532 (111)184440
(151) 26/01/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU NR.
19, JUD. BACĂU, MĂRGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

OLTCIT CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, figurine
de jucărie de colecție, jucării artizanale vândute
sub formă de kit, jucării cu radiocomandă,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării din metal, 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 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 vehicule,
machete de vehicule de jucărie, 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 teleghidate cu baterie, mașinuțe cu
acționare electronică, 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, piste pentru
mașini de jucărie, roți pentru vehicule de
jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe de jucărie,
seturi de jucării, 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, vehicule cu patru
roți pentru copii (jucării), vehicule de jucărie
cu radio comandă, vehicule (jucării), vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
electronice, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, vehicule în miniatură turnate.

───────

(210) M 2022 00534 (111)184441
(151) 26/01/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, AVIATOR

VASILE NICULESCU NR 19, JUD.
BACĂU, MARGINENI, 607315,
BACĂU, ROMANIA

(540)

OLTENA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.01.16

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării
artizanale vândute sub formă de kit, jucării
cu radiocomandă, jucării cu telecomandă,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării din metal, 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 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
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mașini de jucărie cu radio comandă, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de plastic sub formă de jucării, machete
de vehicule, machete de vehicule de jucărie,
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
teleghidate cu baterie, mașinuțe cu acționare
electronică, modele de vehicule la scară redusă
(miniaturi), modele de vehicule la scară redusă
cu telecomandă, modele la scară redusă de
vehicule (articole de joacă), puzzle-uri (jucării),
roți pentru vehicule de jucărie, seturi de joacă cu
mașinuțe de jucărie, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
mașini, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, vehicule (jucării),
vehicule de jucărie cu radio comandă, vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule în miniatură
turnate

───────

(210) M 2022 00540 (111)184500
(151) 27/01/2022
(732) ETAMADE, STR. ARGENTINA

NR. 25, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ETAMADE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Platforme de editare colaborativă în timp
real (RTCE) (software), programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor, software pentru
planificare, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale, programe
de calculator pentru gestionarea rețelelor,
software de calculator care permite schimb de
informații, software de calculator descărcabil

pentru transmiterea de informații, software
de calculator pentru prelucrarea datelor de
comunicare, software de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
de comunicare pentru conectarea utilizatorilor
de rețele informatice, software de comunicații,
software de mesagerie instantanee, software
de navigare pe rețele informatice globale,
software de rețea, software pentru comunități de
utilizatori, software social, programe informatice
și software de calculator pentru prelucrarea
de imagini folosite pe telefoane mobile,
software de calculator pentru afișarea mediilor
digitale, software pentru mijloace de comunicare
și pentru publicare, software multimedia,
software pentru dezvoltarea mijloacelor de
comunicare, software pentru mijloace de
comunicare, software video interactiv, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, ansamblu de programe informatice
de colaborare, aplicații mobile descărcabile,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, aplicații mobile care pot fi
descărcate destinate utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, aplicații mobile educative,
aplicații pentru fluxul de lucru, aplicații software,
aplicații software descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații software pentru telefoane mobile,
pachete de software, platforme de software
colaborative (software), platforme software
de management colaborativ, înregistrate sau
descărcabile, software colaborativ, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
de calculator pentru divertisment, software de
divertisment interactiv, software pentru aplicații
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software pentru asistent
virtual, software pentru dezvoltare de aplicații,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru telefoane mobile.
42. Software ca serviciu (SAAS), software ca
serviciu (SAAS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SAAS) care
oferă software pentru învățare profundă, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, software ca serviciu (SAAS) care
oferă software pentru rețele neurale profunde,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SAAS), instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu (SAAS),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SAAS), platforme
pentru design grafic sub formă de software ca
serviciu (SAAS), servicii software ca serviciu
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(SAAS) care oferă software pentru învățare
automată, învățare aprofundată și rețele neurale
profunde, platformă ca serviciu (PAAS) care
oferă 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 și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare de programe de prelucrare a datelor,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, cercetare privind prelucrarea de date,
asigurarea utilizării temporare de un software
nedescărcabil pentru afaceri, servicii de transfer
de date, dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, 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, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, furnizare de
software nedescărcabil online, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de sisteme

pentru prelucrarea de date, programare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, 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, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, analiza
sistemelor informatice, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, analize computerizate, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere, 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 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, programare de
software pentru platforme de internet, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, creare de
programe informatice, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, exploatare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de generare
de date, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (edp),
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, creare de programe de
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prelucrare a datelor, 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 datelor, programare de software
pentru gestionarea bazelor de date, programare
de software educativ, consultanță cu privire
la programe de baze de date electronice,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, întreținere de
software de prelucrare a datelor, programare de
programe pentru procesarea datelor, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, creare de programe de calculator
pentru prelucrarea de date, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
informații, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, 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), găzduirea
site-urilor informatice, design de site-uri web,
proiectare de site-uri web, redactare de site-uri
electronice, întreținere de 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, proiectare
și întreținere de site-uri web pentru terți,
proiectare de pagini principale și de site-
uri web, creare și design de site-uri web
pentru terți, proiectare și întreținere de site-
uri informatice pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web, închiriere
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, închiriere de spații
de stocare pentru site-uri web, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, 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, proiectare
și dezvoltare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, proiectare și actualizare de
pagini principale și de site-uri web, creare,

întreținere și găzduire de site-uri web pentru
alte persoane, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-
uri web, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web, servicii
de testare a gradului de încărcare a site-
urilor web, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
design, creare, găzduire și întreținere de site-uri
web pentru terți, servicii de administrare de site-
uri web și hosting online pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, furnizare
de informații referitoare la studii clince prin
intermediul unui site web interactiv, 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.

───────

(210) M 2022 00541 (111)184228
(151) 27/01/2022
(732) MAICOR CLEAN S.R.L.,

STR. ROMA NR.25, SAT
VLADIMIRESCU, JUD. ARAD,
COMUNA VLADIMIRESCU, ARAD,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA NR. 48,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

MAICOR CLEAN

(531) Clasificare Viena: 03.09.04; 27.05.01;
27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, furnizare de
informații, consiliere și consultanță cu privire
la curățare, îndepărtare de pete, spălarea
tricotajelor, servicii oferite de spălătorii cu
autoservire.

───────

BASARABIA NR. 256, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030352, ROMANIA

(540)

SAVEB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.05;
26.02.07; 29.01.12

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

7. Ventilatoare industriale de uz general şi
tehnologic (componente ale mașinilor), agregate
pentru condiţionarea şi depoluarea aerului,
inclusiv piese de schimb pentru acestea
(componente ale mașinilor).

───────

(210) M 2022 00546 (111)184468
(151) 27/01/2022
(732) R.N.P. ROMSILVA-

ADMINISTRAŢIA PARCULUI
NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
RA, STR. PIETII, NR. 7, JUDETUL
VALCEA, HOREZU, 245800,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Parcul Național
Buila Vânturarița

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.05.20

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

41. Servicii de educație, instruire și divertisment,
activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură.

───────

(591) Culori revendicate: rosu (RAL 3020),
negru (RAL 9005)

(210) M 2022 00542 (111)184292
(151) 27/01/2022
(732) VENTILATORUL 1932 S.A., BD.

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
galben, gri, negru, alb
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(210) M 2022 00549 (111)184116
(151) 27/01/2022
(732) PRO ARHITECTURA S.R.L., STR.

IOAN ALEXANDRU NR. 15, JUDEȚ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

PRO.ARHITECTURA
ARHITECTURĂ

URBANISM RESTAURARE
CONSULTANȚĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.11; 26.04.01; 24.17.02

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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.

───────

(210) M 2022 00555 (111)184370
(151) 27/01/2022
(732) GULLIVER INVESTMENTS

S.R.L., BLD. PIPERA NR.1- VIIIC,
ET.5, AP.87, 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)

GULLIVER INVESTMENTS
BUSINESS THAT
MAKES SENSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
14.05.02

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

36. Afaceri imobiliare, brokeraj imobiliar, servicii
imobiliare, agenție imobiliară, consultanță
imobiliară, agenții imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), organizare de închirieri
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#3fbbcc), negru (HEX #1d2949), alb
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(210) M 2022 00561 (111)184469
(151) 27/01/2022
(732) CIP SECURITY TM SRL, STR.

TRANSILVANIA , NR.32, AP:6 ,
CAM. 1, JUDEȚ TIMIȘ, MOȘNIȚA
VECHE, TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040171, ROMANIA

(540)

CIP SECURITY TM
(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 2022 00565 (111)184470
(151) 27/01/2022
(732) STAR GLASS DECOR SRL,

TANTARENI NR. 84, JUDEȚ
PRAHOVA, BLEJOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Star Decor

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.05.01;
01.01.01; 27.05.01; 27.05.24; 26.01.01;
05.03.15

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

31. Aranjamente și decorațiuni din flori uscate,
naturale, criogenate și proaspete.
35. Publicitate, lucrări de birou, conducerea
și administrarea afacerilor, servicii de comerț
cu aranjamente și decorațiuni din flori uscate,
naturale, criogenate și proaspete.

───────

(210) M 2022 00566 (111)184472
(151) 27/01/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL S.A.,

ȘOS. VIRTUȚII NR. 148, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STHORM WE'VE
GOT YOU COVERED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 01.15.03

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, roz, verde,
albastru, negru, alb
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STR. FOIȘORULUI NR. 107,
MANSARDĂ PARȚIALĂ-CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LogiPic bell gateway

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
18.01.09; 16.03.01; 26.11.05

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

42. Găzduire servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, consultanță în proiectarea
site-urilor web, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, instalarea de software pentru
calculatoare, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, consultanță software pentru
calculatoare.

───────

(210) M 2022 00573 (111)184471
(151) 28/01/2022
(732) ALINA PAUL, STR. CEDRILOR

NR. 49, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DO SECURITY GRUP
PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.01;
03.07.24

clase:
37. Servicii de instalare și construcții auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranță pentru protecția fizică a
bunurilor și indivizilor.

───────

(210) M 2022 00572 (111)184216
(151) 28/01/2022
(732) BELL GATEWAY S.R.L.,

(591) Culori revendicate: roșu (R217G2B43),
alb (R255G255B255)

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

42. Găzduire servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare de software în cadrul

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri de
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil.
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(210) M 2022 00579 (111)184325
(151) 28/01/2022
(732) EMANUEL ROMOSAN, STR.

FLOARE ROȘIE NR. 7, BL. 51,
SC. 1, ET. 8, AP. 34, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROSAL
(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;

27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 05.03.14;
01.15.15

clase:
37. Servicii de curățenie, servicii de evacuare
(curățenie), curățenie în spațiile comerciale,
servicii de curățenie industrială, servicii de
curățenie domestică, curățenie în spații publice,
servicii de curățenie pentru birouri, furnizare
de servicii de curățenie, servicii de curățenie
a școlilor, servicii de curățenie pentru hoteluri,
servicii de curățenie pentru lifturi, servicii de
curățenie pentru toalete, servicii de curățenie și
de portărie, servicii de curățenie pentru hote,
servicii de curățenie pentru case particulare,
servicii de curățenie în uzine industriale, servicii
de menaj (servicii de curățenie), închirierea
de mașini și echipament pentru curățenie,
curățenie în locații înainte și după evenimente,
servicii de curățenie prin intermediul alpinismului
utilitar, servicii de evacuare a deșeurilor (servicii
de curățenie), 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 închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.
39. Colectare de deșeuri industriale, colectare
de deșeuri comerciale, colectare de deșeuri
menajere, colectare de deșeuri lichide, servicii
de colectare de colete, colectare de produse
reciclabile (transport), colectarea gunoiului
(exclusiv ridicarea gunoiului), servicii de

colectare a deșeurilor menajere, colectare de
pachete pe cale maritimă, colectare, transport
și livrare de produse, colectare și transport
de deșeuri electronice, colectarea de hârtie și
carton pentru reciclare, colectarea de gunoaie
și deșeuri menajere și industriale, colectarea
de deșeuri prin intermediul rețelei publice de
canalizare.
40. Reciclarea deșeurilor, eliminarea deșeurilor
(tratarea deșeurilor), distrugerea deșeurilor,
incinerarea deșeurilor, reciclare de deșeuri,
tratarea deșeurilor (transformare), tratarea
deșeurilor chimice, tratarea (reciclarea)
deșeurilor, tratarea deșeurilor nucleare rafinarea
deșeurilor dentare tratarea deșeurilor industriale
tratarea deșeurilor periculoase gestionarea
deșeurilor periculoase tratare a deșeurilor,
tratarea deșeurilor toxice, transformare
(reciclarea deșeurilor), recuperarea materialelor
din deșeuri, tratarea deșeuri lor (transformare),
arderea deșeurilor și reziduurilor, incinerarea
deșeurilor și reziduurilor, tratarea (recuperarea)
deșeurilor industriale, incinerarea și distrugerea
deșeurilor, reciclare de gunoaie și deșeuri,
tratarea (recuperarea) materialelor din deșeuri,
tratarea deșeurilor periculoase prin încapsulare,
distrugerea deșeurilor și a gunoiului, servicii
de gestionare a deșeurilor (reciclare), sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile,
consultanță privind incinerarea gunoiului și
deșeurilor, consultanță privind distrugerea
gunoiului și deșeurilor, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile
(transformare), tratarea deșeurilor în domeniul
controlului poluării mediului.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00580 (111)184473
(151) 28/01/2022
(732) COW GENETICS S.R.L., STR.

POSADA NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
BUCU, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

COW GENETICS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 03.04.01;
03.04.24; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.12

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate veterinare, articole veterinare, aparate
veterinare, instrumente veterinare, produse
farmaceutice veterinare și suplimente alimentare
veterinare, servicii de vânzare en-gross pentru
preparate farmaceutice veterinare, sanitare
și produse medicale, administrarea afacerilor
pentru cabinete veterinare.
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, servicii de laborator
veterinar, furnizare informații și date cu privire la
cercetare și dezvoltare medicală și veterinară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de asistență în domeniul veterinar, furnizare
informații în domeniul veterinar, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, servicii
de informații veterinare oferite pe internet,

consultanță profesională în materie de servicii
veterinare, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
chirurgicale veterinare, servicii de stomatologie
veterinară.

───────

(210) M 2022 00581 (111)184747
(151) 28/01/2022
(732) COW GENETICS S.R.L., STR.

POSADA NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
BUCU, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

Aristocrat Vet pentru
ca noua ne pasa

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate veterinare, articole veterinare, aparate
veterinare, instrumente veterinare, produse
farmaceutice veterinare și suplimente alimentare
veterinare, servicii de vanzare en-gross pentru
preparate farmaceutice veterinare, sanitare
și produse medicale, administrarea afacerilor
pentru cabinete veterinare.
42. Servicii științifice și tehnologice precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale: servicii de cercetare
industriala și design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, servicii de laborator
veterinar, furnizare informatii și date cu privire la
cercetare și dezvoltare medicala și veterinară.

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

(591)  Culori  revendicate:  roşu,  negru,  alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de infrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de asistență în domeniul veterinar, furnizare
informații în domeniul veterinar, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, servicii
de infomatii veterinare oferite pe internet,
consultanță profesională în materie de servicii
veterinare, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
chirurgicale veterinare, stomatologie veterinară.

───────

(210) M 2022 00589 (111)184225
(151) 28/01/2022
(732) CORINA LENUȚA CHERECHEȘ,

STR. ROMER FLORIS NR. 48,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

CAMELOT

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de alimentație publică, servicii oferite de
restaurant, servicii de bistro, servicii oferite 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 și băuturi, servicii de unități
de cazare, servicii hoteliere, servicii de motel,
servicii de pensiune, rezervări pentru cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 00591 (111)184475
(151) 28/01/2022
(732) SC ENACHE MORARIT SRL, STR.

CALEA BASARABIEI NR. 96B,
HUŞI, JUD. VASLUI, HUŞI, 735100,
VASLUI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

ENACHE-MORĂRIT MORĂRIT
ȘI PANIFICAȚIE din 1990

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.15; 05.07.01

clase:
30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie, lipii
pentru sandvișuri [pâine], patiserie, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi [pâine], pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
[biscuiți], biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale [făină alimentară], făină
de orz [pentru alimente], făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă [pentru alimente], făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,

paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
de brutărie: pâinii, produselor de patiserie
și cofetărie, pâinii proaspete, pâinii integrale,
pâinii multicereale, lipiei, lipiilor pentru sandvișuri
(pâine), patiseriilor, pâinii prăjite, pâinii crocante,
pâinii semicoapte, pâinii nefermentată, pâinii
daneze, pâinii pita, pesmetului din pâine, pâinii
fără gluten, chiflelor moi (pâinii), pâinii nan
(indiană), pâinii cu umplutură, pâinii cu usturoi,
pâinii de secară, batoanelor de pâine, pâinii
prăjite (biscuiți), biscuiților din pâine, pâinilor și
chiflelor, pâinii de malț, pâinii la aburi, pâinii
cu stafide, pâinii aromată cu condimente, pâinii
umplută cu fructe, pâinii coaptă în prealabil,
pâinii făcută cu drojdie, rulourilor de pâine
umplute, preparatelor de pâine cu malț, pâinii
nedospită în foi subțiri, pâinii cu bicarbonat
de sodiu, pâinii cu conținut scăzut de sare,
aluatului de pâine, amestecurilor pentru pâine,
concentratelor de pâine, amestecurilor pentru
pâine integrală, aditivilor pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produselor de
brutărie fără gluten, făinii, făinii comestibile,
făinii îmbogățite, făinii vegetale, făinii de ovăz,
făinii de cereale, făinii de grâu, făinii pentru
pizza, amestecurilor de făină, făinii de aluat,
făinii de copt, făină de orz, făină de soia, făinii
de mei, făinii de secară, făinii pentru prăjituri,
făinii pentru gogoși, făinii de tapioca, făinii gata
pentru copt, făinii de grâu necernută, făinii de
cereale prăjită, concentratului de făină pentru
alimente, făinii de amidon din grâu, preparatului
din cereale (făină alimentară), făinii de orz
(pentru alimente), făinii de soia pentru mâncare,
făinii de hrișcă (pentru alimente), făinii de grâu
de uz alimentar, făinii de porumb de uz alimentar,
făinii fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făinii din semințe oleaginoase pentru
alimente, făinii din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făinii din amidon de orez, făină
de cartofi, de uz alimentar, tapioca (făină de)
de uz alimentar, amestecurilor de făină utilizate
pentru copt, cerealelor, preparatelor pe bază
de cereale, preparatelor alimentare pe bază de
cereale, cerealelor procesate pentru alimente de
consum uman, cerealelor procesate, alimentelor
preparate din cereale, semințelor de cereale
procesate, cerealelor preparate pentru consum
uman, cerealelor pentru alimente de consum
uman, cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, cerealelor pentru micul dejun, terci
și griș, alimentelor pe bază de cereale pentru
consum uman, pudrei de cereale, făinii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

942

cereale prăjită, preparatului din cereale (făină
alimentară), cerealelor pentru micul dejun, mușii
constând predominant din cereale, cerealelor
pentru mic dejun cald, cerealelor pentru micul
dejun din orez, cerealelor pentru micul dejun
care conțin fructe, cerealelor pentru micul
dejun care conțin fibre, cerealelor pentru micul
dejun care conțin miere, cerealelor pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecurilor
alimentare constând în fulgi de cereale și
fructe uscate, cerealelor pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, sorgului
prelucrat, macaroanelor, pastelor uscate,
pastelor prăjite, pastelor congelate, pastelor
ziti, pastelor făinoase umplute, conservelor
de paste, pastelor pentru supe, scoicilor
din paste, pastelor alimentare proaspete,
pastelor alimentare făinoase, pastelor făinoase
alimentare, pastelor din quinoa, pastelor din
hrișcă, pastelor din năut, pastelor din linte,
pastelor din orez, pastelor făinoase gata-
preparate, pastelor din grâu integral, pastelor
care conțin ouă, pastelor făinoase cu trufe,
alimentelor din paste făinoase uscate, pastelor
pentru încorporare în pizza, pastelor sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, pastelor făinoase alimentare pentru
consum uman, pastelor alimentare (aluaturi),
pastelor alimentare proaspete, pastelor făinoase
alimentare, tăițeilor, tăițeilor cu ou, tăițeilor din
grâu integral permițând consumatorilor să le
vadă și 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,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de

pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină
gata pentru copt, făină de grâu necernută,
făină de cereale prăjită, concentrat de făină
pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum
uman, cereale pentru utilizare la prepararea
pastelor, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, pudră de cereale, făină de cereale
prăjită, preparat din cereale (făină alimentară),
cereale pentru micul dejun, mușii constând
predominant din cereale, cereale pentru mic
dejun cald, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun, făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
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proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită în
foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine
cu conținut scăzut de sare, aluat de pâine,
amestecuri pentru pâine, concentrate de pâine,
amestecuri pentru pâine integrală, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, produse
de brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri

alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  informații
și   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,    pâine    prăjită,
pâine  crocantă,  pâine  semicoaptă,  pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină gata
pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
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pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,

alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz  alimentar, făină  din  amidon de orez, cartofi
preparate pentru consum uman, cereale pentru
alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și gris, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, pudră de
cereale, făină de cereale prăjită, preparat din
cereale (făină alimentară), cereale pentru micul
dejun, mușii constând predominant din cereale,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul
dejun care conțin fructe, cereale pentru micul
dejun care conțin fibre, cereale pentru micul
dejun care conțin miere, cereale pentru micul
dejun cu aromă de miere, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
cereale pentru micul dejun care conțin un
amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  reclama,
publicitate,  gestiunea  afacerilor comerciale, 
administrație  comerciala,  lucrări  de birou  in 
legătură  cu  produse  de  brutărie,  pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de
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paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  informații 
despre  vanzarea  de  produse, prezentate  sub 
forma  unui  ghid  de  comenzi online,  cu 
funcție  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, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru

micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  servicii  de 
informații  comerciale  furnizate  online prin 
internet sau o rețea globala de calculatoare, cu 
privire     la produse de brutărie, respectiv:
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, pâine prăjită, pâine crocantă, pâine
semicoaptă, pâine nefermentată, pâine daneză,
pâine pita, pâine integrală, pâine multicereale,
pesmet din pâine, pâine fără gluten, chifle moi
(pâine), pâine nan (indiană), pâine cu umplutură,
pâine cu usturoi, pâine de secară, batoane
de pâine, pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din
pâine, pâine și chifle, pâine de malț, pâine
la aburi, pâine cu stafide, pâine aromată cu
condimente, pâine umplută cu fructe, pâine
coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine
cu malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine
cu bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut
scăzut de sare, aluat de pâine, amestecuri
pentru pâine, concentrate de pâine, amestecuri
pentru pâine integrală, aditivi pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produse de
brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de soia, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină
gata pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
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alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făină din amidon de orez, făină de
cartofi, de uz alimentar, făină de tapioca de uz
alimentar, amestecuri de făină utilizate pentru
copt, cereale, preparate pe bază de cereale,
preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, cereale procesate, alimente preparate
din cereale, semințe de cereale procesate,
cereale preparate pentru consum uman, cereale
pentru alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, alimente pe bază de
cereale pentru consum uman, pudră de cereale,
făină de cereale prăjită, preparat din cereale
(făină alimentară), cereale pentru micul dejun,
mușii constând predominant din cereale, cereale
pentru mic dejun cald, cereale pentru micul dejun
din orez, cereale pentru micul dejun care conțin
fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, cereale pentru micul
dejun care conțin un amestec de fructe și fibre,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.

───────

(210) M 2022 00592 (111)184476
(151) 28/01/2022
(732) SC ENACHE MORARIT SRL, STR.

CALEA BASARABIEI NR. 96B,
HUŞI, JUD. VASLUI, HUŞI, 735100,
VASLUI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Sănătate înainte de toate!
(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, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi [pâine], pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
[biscuiți], biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale [făină alimentară], făină
de orz [pentru alimente], făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă [pentru alimente], făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
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de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.

pâinii făcută cu drojdie, rulourilor de pâine
umplute, preparatelor de pâine cu malț, pâinii
nedospită în foi subțiri, pâinii cu bicarbonat
de sodiu, pâinii cu conținut scăzut de sare,
aluatului de pâine, amestecurilor pentru pâine,
concentratelor de pâine, amestecurilor pentru
pâine integrală, aditivilor pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produselor de
brutărie fără gluten, făinii, făinii comestibile,
făinii îmbogățite, făinii vegetale, făinii de ovăz,
făinii de cereale, făinii de grâu, făinii pentru
pizza, amestecurilor de făină, făinii de aluat,
făinii de copt, făină de orz, făină de soia, făinii
de mei, făinii de secară, făinii pentru prăjituri,
făinii pentru gogoși, făinii de tapioca, făinii gata
pentru copt, făinii de grâu necernută, făinii de
cereale prăjită, concentratului de făină pentru
alimente, făinii de amidon din grâu, preparatului
din cereale (făină alimentară), făinii de orz
(pentru alimente), făinii de soia pentru mâncare,
făinii de hrișcă (pentru alimente), făinii de grâu
de uz alimentar, făinii de porumb de uz alimentar,
făinii fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făinii din semințe oleaginoase pentru
alimente, făinii din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făinii din amidon de orez, făină
de cartofi, de uz alimentar, tapioca (făină de)
de uz alimentar, amestecurilor de făină utilizate
pentru copt, cerealelor, preparatelor pe bază
de cereale, preparatelor alimentare pe bază de
cereale, cerealelor procesate pentru alimente de
consum uman, cerealelor procesate, alimentelor
preparate din cereale, semințelor de cereale
procesate, cerealelor preparate pentru consum
uman, cerealelor pentru alimente de consum
uman, cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, cerealelor pentru micul dejun, terci
și griș, alimentelor pe bază de cereale pentru
consum uman, pudrei de cereale, făinii de
cereale prăjită, preparatului din cereale (făină
alimentară), cerealelor pentru micul dejun, mușii
constând predominant din cereale, cerealelor
pentru mic dejun cald, cerealelor pentru micul
dejun din orez, cerealelor pentru micul dejun
care conțin fructe, cerealelor pentru micul
dejun care conțin fibre, cerealelor pentru micul
dejun care conțin miere, cerealelor pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecurilor
alimentare constând în fulgi de cereale și
fructe uscate, cerealelor pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, sorgului
prelucrat, macaroanelor, pastelor uscate,
pastelor prăjite, pastelor congelate, pastelor
ziti, pastelor făinoase umplute, conservelor
de paste, pastelor pentru supe, scoicilor
din paste, pastelor alimentare proaspete,
pastelor alimentare făinoase, pastelor făinoase

35.  Regruparea  în  avantajul  terților  a 
produselorde brutărie: pâinii, produselor de 
patiserie și cofetărie, pâinii proaspete, pâinii 
integrale,pâinii multicereale, lipiei, lipiilor pentru 
sandvișuri (pâine),  patiseriilor,  pâinii  prăjite, 
pâinii  crocante, pâinii  semicoapte,  pâinii 
nefermentată,  pâinii daneze,  pâinii  pita, 
pesmetului  din  pâine,  pâinii fără  gluten, 
chiflelor moi (pâinii), pâinii nan (indiană), pâinii 
cu  umplutură,  pâinii  cu  usturoi, pâinii  de 
secară,  batoanelor  de  pâine,  pâinii prăjite 
(biscuiți),  biscuiților  din  pâine,  pâinilor  și
chiflelor, pâinii de malț, pâinii la aburi, pâinii
cu stafide, pâinii aromată cu condimente, pâinii
umplută cu fructe, pâinii coaptă în prealabil,
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alimentare, pastelor din quinoa, pastelor din
hrișcă, pastelor din năut, pastelor din linte,
pastelor din orez, pastelor făinoase gata-
preparate, pastelor din grâu integral, pastelor
care conțin ouă, pastelor făinoase cu trufe,
alimentelor din paste făinoase uscate, pastelor
pentru încorporare în pizza, pastelor sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cerealelor pentru utilizare la prepararea
pastelor, pastelor făinoase alimentare pentru
consum uman, pastelor alimentare (aluaturi),
pastelor alimentare proaspete, pastelor făinoase
alimentare, tăițeilor, tăițeilor cu ou, tăițeilor din
grâu integral permițând consumatorilor să le
vadă și 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,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de
pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină
gata pentru copt, făină de grâu necernută,
făină de cereale prăjită, concentrat de făină
pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe

oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum
uman, cereale pentru utilizare la prepararea
pastelor, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, pudră de cereale, făină de cereale
prăjită, preparat din cereale (făină alimentară),
cereale pentru micul dejun, mușii constând
predominant din cereale, cereale pentru mic
dejun cald, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun, făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită în
foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine
cu conținut scăzut de sare, aluat de pâine,
amestecuri pentru pâine, concentrate de pâine,
amestecuri pentru pâine integrală, aditivi pentru
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pâine din preparate pe bază de cereale, produse
de brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare

proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral, informații și 
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, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine
de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină comestibilă, făină îmbogățită, făină
vegetală, făină de ovăz, făină de cereale, făină
de grâu, făină pentru pizza, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină gata
pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz  alimentar,  făină  din  amidon  de  orez,  cartofi
preparate pentru consum uman, cereale pentru
alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și gris, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, pudră de
cereale, făină de cereale prăjită, preparat din
cereale (făină alimentară), cereale pentru micul
dejun, mușii constând predominant din cereale,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul
dejun care conțin fructe, cereale pentru micul
dejun care conțin fibre, cereale pentru micul
dejun care conțin miere, cereale pentru micul
dejun cu aromă de miere, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
cereale pentru micul dejun care conțin un
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amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  reclama,
publicitate,  gestiunea  afacerilor comerciale,
administrație  comerciala,   lucrări  de   birou  in
legătură  cu  produse  de  brutărie,  pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
pâine prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine nefermentată, pâine daneză, pâine pita,
pâine integrală, pâine multicereale, pesmet din
pâine, pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine
nan (indiană), pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din pâine, pâine
și chifle, pâine de malț, pâine la aburi, pâine
cu stafide, pâine aromată cu condimente, pâine
umplută cu fructe, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, rulouri de pâine umplute,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu conținut scăzut de sare, aluat de
pâine, amestecuri pentru pâine, concentrate de
pâine, amestecuri pentru pâine integrală, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de cereale,
produse de brutărie fără gluten, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de ovăz, făină de cereale, făină de grâu,
făină pentru pizza, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, făină de orz, făină
de soia, făină de mei, făină de secară, făină
pentru prăjituri, făină pentru gogoși, făină de
tapioca, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe

oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  informații 
despre  vanzarea  de  produse, prezentate  sub 
forma  unui  ghid  de  comenzi online,  cu 
funcție  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, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine pita, pâine
integrală, pâine multicereale, pesmet din pâine,
pâine fără gluten, chifle moi (pâine), pâine nan
(indiană), pâine cu umplutură, pâine cu usturoi,
pâine de secară, batoane de pâine, pâine prăjită
(biscuiți), biscuiți din pâine, pâine și chifle, pâine



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

951

de malț, pâine la aburi, pâine cu stafide, pâine
aromată cu condimente, pâine umplută cu fructe,
pâine coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine cu
malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut scăzut de
sare, aluat de pâine, amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, amestecuri pentru pâine
integrală, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de brutărie fără gluten,
făină, făină de cereale prăjită, concentrat de
făină pentru alimente, făină de amidon din grâu,
preparat din cereale (făină alimentară), făină
de orz (pentru alimente), făină de soia pentru
mâncare, făină de hrișcă (pentru alimente), făină
de grâu de uz alimentar, făină de porumb
de uz alimentar, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, făină din
amidon de orez, făină de cartofi, de uz alimentar,
făină de tapioca de uz alimentar, amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cereale, preparate pe
bază de cereale, preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, cereale preparate pentru consum
uman, cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, pudră
de cereale, făină de cereale prăjită, preparat
din cereale (făină alimentară), cereale pentru
micul dejun, mușii constând predominant din
cereale, cereale pentru mic dejun cald, cereale
pentru micul dejun din orez, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, sorg prelucrat,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata- preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,

paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței  cu  ou,  tăiței  din  grâu  integral,  servicii  de 
informații  comerciale  furnizate  online prin 
internet sau o rețea globala de calculatoare, cu 
privire     la produse de brutărie, respectiv:
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, pâine prăjită, pâine crocantă, pâine
semicoaptă, pâine nefermentată, pâine daneză,
pâine pita, pâine integrală, pâine multicereale,
pesmet din pâine, pâine fără gluten, chifle moi
(pâine), pâine nan (indiană), pâine cu umplutură,
pâine cu usturoi, pâine de secară, batoane
de pâine, pâine prăjită (biscuiți), biscuiți din
pâine, pâine și chifle, pâine de malț, pâine
la aburi, pâine cu stafide, pâine aromată cu
condimente, pâine umplută cu fructe, pâine
coaptă în prealabil, pâine făcută cu drojdie,
rulouri de pâine umplute, preparat de pâine
cu malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine
cu bicarbonat de sodiu, pâine cu conținut
scăzut de sare, aluat de pâine, amestecuri
pentru pâine, concentrate de pâine, amestecuri
pentru pâine integrală, aditivi pentru pâine din
preparate pe bază de cereale, produse de
brutărie fără gluten, făină, făină comestibilă,
făină îmbogățită, făină vegetală, făină de ovăz,
făină de cereale, făină de grâu, făină pentru
pizza, amestecuri de făină, făină de aluat, făină
de copt, făină de orz, făină de soia, făină
de mei, făină de secară, făină pentru prăjituri,
făină pentru gogoși, făină de tapioca, făină
gata pentru copt, făină de grâu necernută, făină
de cereale prăjită, concentrat de făină pentru
alimente, făină de amidon din grâu, preparat din
cereale (făină alimentară), făină de orz (pentru
alimente), făină de soia pentru mâncare, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de grâu de
uz alimentar, făină de porumb de uz alimentar,
făină fără proteine pentru utilizare în producția
berii, făină din semințe oleaginoase pentru
alimente, făină din semințe de leguminoase, de
uz alimentar, făină din amidon de orez, făină de
cartofi, de uz alimentar, făină de tapioca de uz
alimentar, amestecuri de făină utilizate pentru
copt, cereale, preparate pe bază de cereale,
preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, cereale procesate, alimente preparate
din cereale, semințe de cereale procesate,
cereale preparate pentru consum uman, cereale
pentru alimente de consum uman, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, alimente pe bază de
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cereale pentru consum uman, pudră de cereale,
făină de cereale prăjită, preparat din cereale
(făină alimentară), cereale pentru micul dejun,
mușii constând predominant din cereale, cereale
pentru mic dejun cald, cereale pentru micul dejun
din orez, cereale pentru micul dejun care conțin
fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, cereale pentru micul
dejun care conțin un amestec de fructe și fibre,
macaroane, paste uscate, paste prăjite, paste
congelate, paste ziti, paste făinoase umplute,
conserve de paste, paste pentru supe, scoici
din paste, paste alimentare proaspete, paste
alimentare făinoase, paste făinoase alimentare,
paste din quinoa, paste din hrișcă, paste din
năut, paste din linte, paste din orez, paste
făinoase gata-preparate, paste din grâu integral,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu
trufe, alimente din paste făinoase uscate, paste
pentru încorporare în pizza, paste sub formă
de foi, cannelloni (paste care pot fi umplute),
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
paste făinoase alimentare pentru consum uman,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste făinoase alimentare, tăiței,
tăiței cu ou, tăiței din grâu integral.

───────

(210) M 2022 00600 (111)184477
(151) 28/01/2022
(732) NINODOM ONLINE SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 219,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810198, BRĂILA, ROMANIA

(540)

LittleDomi
(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, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, paste de
dinți, loțiuni pentru curățarea dinților, produse
pentru îngrijirea dinților, pulbere pentru curățarea

dinților, paste pentru albirea dinților de uz
medical, produse de curățat pentru toalete,
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice,
creme cosmetice, trusă pentru cosmetice,
preparate masticabile pentru curățarea dinților.
7. Mașini electromecanice pentru prepararea
alimentelor sau băuturilor, cilindri compresori
rutieri (vehicule), compresor de supraalimentare,
cilindri compresori (mașini), filtre de praf pentru
aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, accesorii pentru aspiratoare de praf,
pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante.
8. 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, fiare de
călcat electrice, fiare de călcat, non-electrice,
fiare de călcat electrice cu abur, 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, 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, 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, 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
manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, truse
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de pedichiură, truse de pedichiură electrice, fiare
de călcat electrice cu temperatură controlată,
aparate de epilat, fiare de călcat electrice cu
temperatură controlată, răzuitoare de tapete,
instrumente manuale de tuns, mașini de tuns
gazon (instrumente manuale), ondulator electric
de păr.
9. Zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
suporturi adaptate pentru laptopuri, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, suporturi de răcire
pentru laptopuri, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, ochelari de protecție, ochelari
de protecție pentru zapadă, ochelari de protecție
pentru înot, ochelari de protecție pentru sport,
tocuri de ochelari de vedere, tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, ochelari
de vedere, ochelari de vedere pentru copii,
tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii,
ochelari de vedere eliberați pe bază de rețetă,
aparate de ozonizare (nu de uz medical),
suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse (periferice de calculator), mouse-uri
pentru computer, mouse-uri de calculator,
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii
de mouse-uri de calculator, dispozitive de
indicare electrice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), dispozitive de indicare electronice cu
senzor tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), spioni (tehnic), suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, căști pentru telefoane, difuzoare
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
termometre, hidrometre, termometre digitale
pentru carne, termometre de uz casnic,
termometre pentru carne, termometre tehnice,
termometre, altele decât cele de uz medical,
termometre cu infraroșu, altele decât de uz
medical, emițătoare și receptoare wireless,
routere wireless, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, compensatoare
cu amplificator dublu, dispozitive de comandă
electronică (ecg) pentru lămpi și corpuri de

iluminat cu leduri, tablete grafice, tablete digitale,
tablete, tastaturi pentru tablete, huse pentru
tablete, aplicații educative pentru tablete, huse
din piele pentru tablete, folii de protecție pentru
tablete, stații de andocare pentru tablete, rame
foto digitale, aparate fotografice, aparate de
fotografiat, amplificatoare de antenă, cabluri
de transmisie pentru antenă, binocluri (optică),
huse adaptate pentru binocluri, binocluri pentru
vânătoare, trepiede pentru binocluri, binocluri de
teatru, etuiuri de binoclu, lornete (binocluri de
teatru), camere video pentru vânătoare, sisteme
de alarmă, dispozitive de alarmă, sonerii de
alarmă, senzori de alarmă, alarmă (dispozitive
de -), dispozitive de alarmă personală, sisteme
de alarmă antiefracție, avertizoare cu sirene
de alarmă, emițătoare de semnale de alarmă,
etuiuri pentru telefoanele celulare., 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,
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, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la nisa)., 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 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, descărcabile,
aparate electrice de măsurare.
10. Nebulizatoare portabile pentru uz medical,
nebulizatoare de uz medical, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare,
aparate pentru somn artificial, termometre
auriculare, aparate de masaj, scaune de
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masaj, bile de masaj, instrumente de masaj
manual, pernuțe de masaj termal, scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
încălțăminte ortopedică, aparate dentare pentru
tratarea apneei de somn obstructive., 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 de saună facială, nebulizatoare
pentru sterilizare, purificatoare de aer,
purificatoare de aer electrice, purificatoare de
aer portabile, purificatoare de aer (de uz casnic),
purificatoare de aer, de uz casnic, purificatoare
electrice de apă, de uz casnic, purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, purificatoare de
aer robotizate de uz casnic, purificatoare pentru
apa industrială, purificatoare de aer industriale,
lumini de stop pentru vehicule, lumini pentru
motociclete, lumini led pentru iluminatul public,
lumini de drum pentru vehicule, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, umidificatoare electrice,
aeroterme electrice (de uz casnic), acceleratoare
de tiraje, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu aer
cald, aparate cu senzori de temperatură (valve
termostatice) folosite la radiatoare de încălzire
centrală, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat pentru încăperi,
aparate de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aerare, aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire centrală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de reglare
a temperaturii (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, aparate de răcire cu gaz,
aparate de încălzire cu aer cald, aparate de
încălzire cu halogen, aparate de încălzire cu
ulei, aparate de încălzire de uz casnic, aparate
de încălzire pentru acvarii, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate de încălzit pe bază
de kerosen, aparate de încălzit pentru corturi,
aparate de încălzit pentru structuri de înaltă
rezistență, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de ventilare,
aparate de ventilație, aparate de ventilație

alimentate cu energie solară, aparate de
ventilație portabile, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră,
aparate electrice de încălzire prin radiație,
aparate electrice japoneze pentru încălzirea
picioarelor, de uz casnic (kotatsu electric),
aparate electrice pentru răcirea încăperilor
(de uz casnic), aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru controlul temperaturii
în radiatoarele sistemelor de încălzire centrală
(supape), aparate pentru generare de jeturi
de aer, aparate pentru încălzire ambientală cu
gaz, aparate pentru încălzirea aerului, aparate
pentru recircularea aerului, aparate pentru
recuperarea căldurii de aer, aparate pentru
separarea de aer, aparate pentru suflarea aerului
rece, aparate și instalații de ventilație, aparate
pentru încălzirea podelelor, benzi de încălzire
electrice, benzi electrice pentru încălzirea
suprafețelor, boilere pentru încălzire centrală,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele de
uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conțin
apă și care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală, încălzitoare instantanee,
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă, încălzitoare de apă pentru chiuvetă,
sterilizatoare, sterilizatoare pentru biberoane,
sterilizatoare de apă, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare portabile cu abur, sterilizatoare de
uz casnic, lampadare, aparate pentru uscarea
fibrelor chimice, mașini electrice de uscat
rufe (uscare la cald), lămpi cu led, instalații
sanitare de baie, filtre pentru aparate sanitare,
robinete pentru instalații sanitare, conducte
pentru instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare electrice, pisoare
(obiecte sanitare), instalații sanitare portabile,
instalații sanitare, fiare de călcat electrice
cu abur, lumini de marșarier pentru vehicule
terestre, umidificatoare, aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic.
12. Centuri de siguranță pentru pasageri,
suporturi pentru centuri de siguranță, centuri de
siguranță pentru scaunele vehiculelor, centuri
de siguranță pentru copii, pentru vehicule,
dispozitive de pretensionare pentru centuri de
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siguranță, centuri de siguranță pentru scaune
de vehicule, centuri de siguranță pentru copii
pentru utilizare în vehicule, centuri de siguranță
pentru vehicule și pentru automobile, dispozitive
de poziționare pentru centurile de siguranță ale
pasagerilor, dispozitive de reținere utilizate cu
centuri de siguranță pentru vehicule, suporturi
de anvelope, huse pentru anvelope, suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru scaune
de automobile.
14. Brățări de ceas, brățări metalice pentru
ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână, ceasuri.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare).
21. Arzătoare de ulei esențial, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
răcitoare de vin, răcitoare pentru vin, decantoare
de vin, periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, cutii pentru periuțe de
dinți, recipiente pentru periuțe de dinți, suporturi
pentru periuțe de dinți, periuțe interdentale
pentru curățarea dinților, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, aparat pentru
curățarea dinților și gingiilor cu apă sub presiune,
folosit acasă, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie, perii
pentru animale de companie, litiere pentru
animale de companie, litiere automate pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea și
adăparea animalelor de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, mături, perii cosmetice, bile
de spălat rufe utilizate ca ustensile de menaj,
mături mecanice, mături pentru curățenie,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, aparat pentru parfumarea
aerului.

───────

(210) M 2022 00653 (111)184512
(151) 31/01/2022
(732) DOL-PROTECTION GUARD

S.R.L., STR. TROTUSULUI NR.
13A, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

DOL PROTECTION GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 02.01.02; 02.01.16; 02.01.23

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, 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, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────
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(210) M 2022 00656 (111)184478
(151) 31/01/2022
(732) SYNTEK ENERGY ACTIVE SRL,

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

(540)

SYNTEK UPS Best Reliability
& High Performance

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.07.18; 29.01.01; 29.01.04;
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.

───────

(210) M 2022 00657 (111)184479
(151) 31/01/2022
(732) OVIDIU MIHAI CIOBANU, STR.

COSTACHE NEGRI NR. 11, BL. C5,
ET. 1, AP. 2, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

K krispy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.01;
29.01.01; 29.01.02

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

30. Cafea.
43. Servicii oferite de fast-fooduri.

───────

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

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
             #F15A29), galben (HEX #FBB040)
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(210) M 2022 00658 (111)184398
(151) 31/01/2022
(732) LAURA MOCANU, BD. MIRCEA

VODĂ NR. 21D, ET. 6, AP.
6.1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STRIPP LIPS Technique
by Dr. Laura Mocanu

(531) Clasificare Viena: 02.09.08; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

clase:
35. Publicitate, reclamă sub toate formele și
mijloacele, realizarea de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor, postare
de afișe publicitare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
41. Pregătire în arta înfrumusețării (instruire),
servicii de instruire privind tehnica injectării și
reconstituirii buzelor, organizare de conferințe,
simpozioane și seminarii în domeniul esteticii
si de înfrumusețare, formare de personal
specializat referitoare la îngrijirea estetică facială
a oamenilor (instruire), organizarea și susținerea
de cursuri de formare profesională privind
serviciile de infrumusețare facială.
44. Chirurgie estetică, stomatologie estetică,
chirurgie estetică și plastică, servicii de clinici
de chirurgie estetică și plastică, servicii de
înfrumusețare pentru oameni, consiliere în
domeniul înfrumusețării, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,

servicii de tratamente de înfrumusețare, în
special pentru buze.

───────

(210) M 2022 00660 (111)184456
(151) 31/01/2022
(732) S.C.CONEX DISTRIBUTION S.A. ,

STR. CALEA CHIȘINĂULUI NR. 32,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ATKparts

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

clase:
35. Regruparea, în folosul terților, de piese
de schimb și accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor) permițând clienților
să le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzare cu ridicată, precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
postarea de materiale publicitare, recrutarea
de personal, oferirea de informații comerciale
pentru consumatori în alegerea bunurilor.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00665 (111)184480
(151) 31/01/2022
(732) TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING, STRADA
NARCISELOR, NR. 102G, BIROUL
NR. 2, ETAJ 1, JUDETUL 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,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ARTIST
(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, 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 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.,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.

───────

(210) M 2022 00671 (111)184481
(151) 31/01/2022
(732) TOBACCO LOGISTIC &

MARKETING SRL, STRADA
NARCISELOR, NR.102G, BIROUL
NR.2, ETAJ 1, JUDETUL 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,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

URBANO
(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
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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 00681 (111)184482
(151) 31/01/2022
(732) WISE WEB SOLUTIONS, STR.

BRANDUSELOR, NR. 90, BL.
1, SC. C, AP. 1, ET. 1, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, 500392,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

JOOBO WISEST WAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, asistență
în materie de management privind afacerile,
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, administrare de
afaceri, servicii de consultanță în administrarea
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, asistență în afaceri,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consilierea managementului privind
plasarea de personal, gestiune administrativă
externalizată pentru companii, management
de afaceri comerciale, intermediere publicitară,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, agenții
de relații cu publicul, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri

publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 00700 (111)184483
(151) 01/02/2022
(732) ABABEI ANA-MARIA, STR.

LUMINII NR. 19C, BL. C6,
DEMISOL, AP. 3, SAT VALEA
LUPULUI, JUD. IAȘI, COMUNA
VALEA LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AMA Music SCHOOL
By Ana - Maria Ababei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.04

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

clase:
41. Organizarea și susținerea de concerte,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii
educaționale furnizate de școli, servicii
de divertisment, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
interpretariat lingvistic, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale , organizarea
de spectacole (servicii de impresar), prezentarea
prestațiilor live, servicii de studiouri de
înregistrare, fumizarea facilităților de re creere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
producția de spectacole, compunerea de
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melodii, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2022 00707 (111)184264
(151) 01/02/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
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)

stiletto

#003349)
(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,
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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
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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
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.
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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 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 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
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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
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

964

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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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 00708 (111)184375
(151) 01/02/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-
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CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
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
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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,
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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roz (HEX #E0004D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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
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,
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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 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 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,
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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
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
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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
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

976

(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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 00713 (111)184484
(151) 01/02/2022
(732) DARYGLOBALMIX S.R.L, STR.

FRUNZEI NR. 2, JUDETUL
GALATI, COMUNA COROD,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR.3, ET.2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DARYX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile.
12. Suporturi pentru pahare adaptate pentru
a fi utilizate în autovehicule, suporturi pentru
pahare, adaptate pentru autovehicule, suporturi
de pahare pentru automobile.
20. Scaune ergonomice, scaune pliante, scaune
rabatabile, combinație de scăunel pentru
îngenunchere și pentru așezat, pentru grădinărit,
scaune ergonomice fără spătar cu reazem
pentru genunchi.

───────
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(210) M 2022 00714 (111)184485
(151) 01/02/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL INTRE TARLALE NR.1,
JUDETUL ILFOV, CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Wembley Light
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive ( lichioruri și spirtoase).

vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 00720 (111)184486
(151) 01/02/2022
(732) UDREA SILVIU GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

TOPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software descărcabilă pentru
servicii de rețele sociale prin internet
nedescărcabile, software descărcabil pentru
dezvoltare de aplicații, software descărcabil
pentru sisteme de rezervare, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
software descărcabil și aplicații pentru
dispozitive mobile, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software descărcabil 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, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet descărcabile,
software pentru comerț prin intermediul unei
rețele globale de comunicații, software de
calculator descărcabil pentru crearea de site-
uri web dinamice, software de calculator
descărcabil pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
descărcabil 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 pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive

(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

35. Publicitate, managemantul afacerilor,
administarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terților, a bunurilor
din clasa 33 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să le vadă și să le cumpere în
mod convenabil, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicată,
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 publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informații
cu privire la produsele de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicată în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), 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 alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice( cu excepția berii), servicii de
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mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a produselor de incaltaminte si imbracaminte
destinate oamenilor si animalelor, a produselor
de papetarie, tipografie si a materialelor
scrise pe suport de hartie, 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, (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
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, informații despre metode de
vânzare, 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
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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.

───────

(210) M 2022 00725 (111)184401
(151) 01/02/2022
(732) SC PASTIFLOR SRL, STRADA

NARCISELOR, BLOC 13, SCARA
A, ETAJ 6, APARTAMENT 35,
JUDEȚ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

EDEEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Aperitive (tartine), aperitive pe bază de făină,
brioșe, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, pizza, produse
de patiserie aromate, amestecuri de înghețată,
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, deserturi
cu înghețată, îngheațate cu arome, înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
și dulciuri, produse de cofetărie cu înghețată,
prăjituri pe bază de înghețată, torturi de
înghețată, alimente pe bază de cacao, biscuiți
sărați, brioșe cu fructe, ciocolată pentru glazuri,
cozonac pandoro, cozonaci, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
glazură de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, iepurași

de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, produse de cofetărie
pe bază de migdale, panettone (cozonac
italian), pateuri cu ciocolată, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie congelate, 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 cu crema spumă,
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 înghețate
care conțin înghețată, 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 mentă, 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), produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de cofetărie și înghețate, produse
pe bază de ciocolată, specialități de patiserie,
spume de desert (dulciuri), sufleuri ca desert,
tiramisu, trufe de ciocolată, glazuri și umpluturi
dulci.

43. Închiriere de echipament de catering,
închiriere de echipamente de bar, decorare
de torturi, decorare de alimente, furnizare

41. Administrare (organizare) de servicii
de divertisment, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, divertisment, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
săli amenajate pentru activități de recreere,
furnizare de spații pentru dans, furnizare
de spații pentru divertisment, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, servicii de
planificare de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere.
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───────

(210) M 2022 00730 (111)184487
(151) 02/02/2022
(732) S.C. ESIMPLU S.R.L., STR.

NEGRU VODĂ NR. 30, BLOC
ARG1, SCARA C, ETAJ 3, APART.
12, CAMERA 1, JUDEȚ ARGEȘ,
PITEȘTI, 110069, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

esimplu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.03

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

35. Publicitate sub toate formele, cum ar
fi: scrisă, online, radio si tv, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, în
special afaceri în legătură cu comerțul sub toate
formele, inclusiv cel electronic, lucrări de birou,
servicii de agenții de import-export, promovare
prin intermediul unei rețele de computere și
al unei rețele de telefonie mobilă, servicii de
reclamă și promoții de vânzare, închirierea de
timp si spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, furnizarea de spații pe site-uri în
scopul de a face reclamă pentru bunuri și
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul
și/sau cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul, cu ridicata și online pentru: produse
de toaletă, preparate pentru igiena orală,

de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de bar cu servire de vin, servicii
de bufet, servicii de gătit, servicii de organizare
de banchete, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurant și bar,
servicii în domeniul gustărilor, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere.

(591) Culori revendicate: alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000)
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parfumuri, preparate de înfrumusețare și de
curățare pentru corp, uleiuri esențiale și
extrase aromatice, preparate pentru curățare și
odorizare, aparate de îngrijire și accesorii, cum
ar fi: epilatoare, ceară și creme depilatoare,
uscătoare de păr, perii de păr electrice, plăci
de îndreptat părul, ondulatoare, aparate de
ras electrice și clasice, cântare corporale,
tensiometre, glucometre, vitamine și suplimente
alimentare, aparate de tuns și ras pentru bărbați,
aftershave, preparate abrazive pentru curățare,
lumânări, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate și articole sanitare, aparate
pentru aranjarea părului, ustensile pentru
arta corporală, manichiură și pedichiură,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, tacâmuri și instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru grădinărit,
agricultură și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, aparate și
instrumente științifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și 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 analaogice de înregistrare si de stocare, fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice
de calculatoare, laptopuri, notebook-uri, tablete,
imprimante, scanere și consumabile pentru
acestea, drone și accesorii, telefoane mobile,
huse de telefoane, folii protectoare pentru
telefoane, încărcătoare pentru telefon, căști
audio, ceasuri și brățări inteligente, televizoare,
aparate audio-video și foto, incluzând și accesorii
pentru acestea, produse electrocasnice cum
ar fi: mașini de spălat rufe, cuptoare, hote
și plite încorporale și aparate de climatizare,
aragazuri, cuptoare cu microunde, mașini de
spălat vase, blendere și tocătoare, roboți de
bucătărie, expresoare și cafetiere, aspiratoare
și fiare de călcat, jocuri și jocuri electronice,
PlayStation și accesorii gaming, articole de
băcănie, cum ar fi: alimente de bază, paste
făinoase, conserve, condimente și mixuri,
ketchup-ri și sosuri, cereale, dulceață, miere,
creme tartinabile, dulciuri, chipsuri, snacksuri,
cafea, ceai, produse dietetice naturiste, lapte
praf, hrană pentru animale de companie, aparate
de masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, aparate și instalații de

iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
cum ar fi: combine frugorifice, frigidere, lăzi
frigorifice, aparate de ventilare, ventilatoare
și răcitoare, aparate de încălzit aer, boilere,
aparate de distribuire a apei și de uz sanitar,
instrumente de măsurare a timpului, hârtie și
carton, produse de imprimerie, articole de librărie
și papetărie, incluzând cărți 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, genți
de voiaj și de transport, umbrele și parasolare,
bastoane, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale, mobilier divers, covoare, lenjerii de pat,
pilote, perne, textile pentru bucătărie, ustensile
și recipienți pentru menaj sau bucătărie, articole
de bucătărie și veselă, piepteni și bureți, produse
din sticlă, porțelan și ceramică, lenjerie de casă,
perdele, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole de
mercerie, decorațiuni pentru păr, linoleum și
alte produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, jocuri, jucării și articole pentru joacă cum
ar fi: păpuși, păpuși de pluș, mașinute, figurine,
jucării de vară, căsuțe și corturi, trambuline,
piscine, triciclete, jucării interactive, jucării de
dezvoltare, jocuri de societate, jocuri educative,
jocuri de memorie și inteligență, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, produse alimentare și băuturi, articole
sanitare cum ar fi: chiuvete și baterii pentru
apă, filtre de apă, mobilier de baie, baterii baie
și seturi de duș, vase de wc, radiatoare de
încălzire, mese de călcat și uscătoare, seturi
de curățenie și mopuri, diverse scule electrice
și diverse unelte, compresoare, scule de mână,
becuri, corpuri de iluminat, veioze, lămpi,
prize și întrerupătoare, prelungitoare, materiale
de construcții, betoniere, roabe, vopseluri și
tencuieli, articole de grădinărit, cum ar fi:
motosape, motocultivatoare, aparate de spălat,
atomizoare, aspiratoare, suflante, tocătoare,
fierăstraie cu lanț, mobilier de gradină, grătare
și accesorii, îmbrăcăminte pentru femei, bărbați
și copii, genți, portofele, bijuterii, articole de
fitness, cum ar fi: benzi de alegat, biciclete
fitness, aparate și bănci pentru abdomene,
aparate mutifuncționale, haltere și gantere,
genți și saltele pentru fitness, articole pentru
sporturi de iarnă, cum ar fi: skiuri, clăpari,
snowboard, căști și ochelari, sănii, patine,
accesorii auto, cum ar fi: scaune auto pentru
copii, suporturi pentru biciclete, cutii portbagaje,
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huse de scaune, covorașe auto, frigidere auto,
articole de întreținere și cosmetică auto, cum
ar fi:aspiratoare auto, produse de întretinere,
ulei motor, aditivi auto, ștergătoare, odorizante,
articole electrice auto, becuri, acumulatoare,
siguranțe fuzibile, compresoare, redresoare:
articole de reparații auto cum ar fi: scule
auto, vopsea auto, kituri de siguranțe, piese și
accesorii auto, anvelope și jante auto, vehicule
electrice cum ar fi: hoverboard-uri, biciclete
electrice, trotinete electrice, stații de încărcare.
38. Telecomunicații, cum ar fi: servicii de
telecomunicații legate de comerțul electronic,
furnizarea accesului la platforme pentru comerț
electronic pe internet, transmisie de semnale
pentru comerț electronic prin sisteme de
telecomunicații prin sisteme de comunicații de
date.

───────

(210) M 2022 00751 (111)184488
(151) 02/02/2022
(732) UDREA GABRIEL SILVIU, ALEEA

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

FUNGIFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet nedescărcabile,
monitoare comerciale, software informatic
descărcabil de uz comercial, software pentru
prelucrarea tranzacțiilor comerciale, software
de control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul,
software descărcabil pentru sisteme de
rezervare, software descărcabil de calculatoare
pentru comerț electronic, aplicații software

pentru dispozitive fără fir, descărcabile, software
descărcabil și aplicații pentru dispozitive mobile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software descărcabil
pentru efectuarea de tranzacții online, software
descărcabil 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 descărcabil 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 descărcabil pentru crearea de site-
uri web dinamice, software de calculator
descărcabil pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
descărcabil 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 pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a produselor de incaltaminte si imbracaminte
destinate oamenilor si animalelor, a produselor
de papetarie, tipografie si a materialelor
scrise pe suport de hartie, 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,
(cu excepţia transportului lor), aparate
electronice si accesorii, piese auto si accesorii,
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
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(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
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.

───────
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(210) M 2022 00752 (111)184489
(151) 02/02/2022
(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)

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

clase:
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, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre și uși nemetalice, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
profiluri nemetalice pentru ferestre și uși, șine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornișe și șipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcții, uși, pereți,
panouri, acoperișuri, fațade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăți ignifuge, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă securizată folosită în
construcții, panouri de acoperire confecționate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcția
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcții,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcții.
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 și
mobilierdin sticlă, uși din sticlă pentru mobilier,
scări și trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terților
a produselor din clasele 19 și 20 (exceptând

transportul acestora) permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2022 00753 (111)184490
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, SOS. OLTENITEI
NR.181, JUDETUL ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BUTTERFLY 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
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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, reparații care nu sunt
în legătură cu produsele proiectate, utilizate
sau adaptate în scopuri sportive sau de jocuri,
servicii de instalații care nu sunt în legătură cu
produsele proiectate, utilizate sau adaptate în
scopuri sportive sau de jocuri.

───────

(210) M 2022 00755 (111)184491
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

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

(540)

SHARK 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.
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 00756 (111)184492
(151) 02/02/2022
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUD. ILFOV, POPESTI -
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ZEBRA 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

(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

(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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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 00758 (111)184493
(151) 02/02/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
1, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Wembley Lychee& Lemon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive (lichioruri şi spirtoase).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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 publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terţi (achiziţie de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepţia berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), 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 în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 00759 (111)184379
(151) 02/02/2022
(732) CONSTANTIN ALEXANDRU, STR.

MICA, NR.25, BL.87, SC.C, AP.13,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
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)

Gruiul Colunului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, 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,
servicii de rezervări pentru călătorii maritime,
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.

───────

(210) M 2022 00763 (111)184263
(151) 02/02/2022
(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, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

pelican

#003349), gri (HEX #969696)
(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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
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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
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.
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
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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,
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 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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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 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,
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
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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
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
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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,
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.

───────

(210) M 2022 00764 (111)184494
(151) 02/02/2022
(732) DARIUS-ENEA MÂRZA, COMUNA

FELEACU NR. 5D, JUD. CLUJ,
FELEACU, CLUJ, ROMANIA

(540)

Wonderland

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 14.03.20;
29.01.12
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(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00766 (111)184495
(151) 02/02/2022
(732) DARIUS-ENEEA MÂRZA,

COMUNA FELEACU NR. 5D, JUD.
CLUJ, FELEACU, CLUJ, ROMANIA

(540)

WONDERLAND

(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00781 (111)184450
(151) 03/02/2022
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

MUNTEANU FIGHT CLUB, ALEEA
TROTUȘULUI NR.1, BLOC 31 AP.9,
JUDEŢ SATU MARE, SATU MARE,
440193, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

MUNTEANU FIGHT CLUB

(531) Clasificare Viena: 02.09.22; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
PMS 1355), albastru (Pantone PMS
655)
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(210) M 2022 00784 (111)184180
(151) 03/02/2022
(732) WOVEO LTD, AGIOS NIKOLAOS,

KAMARES, LARNACA, 6037,
CIPRU

(540)

gate2way

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 27.07.01

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

35. Servicii intermediere servicii plăți online,
servicii de intermediere a serviciilor de plată,
intermediere online servicii de procesare a
plăților, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, servicii de management financiar,
servicii de consultanță, intermediere servicii,
servicii de cercetare de piață, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
consultanță de afaceri, servicii de cercetare,
servicii intermediere tranzacții online, servicii
intermediere a serviciilor de procesare a plăților.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de analiză financiară, servicii de evaluare
financiară, servicii de consultanță cu privire la
instrumente de plată, servicii de consultanță
privind serviciile financiare.
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, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, software ca serviciu - software as
a service, furnizarea de servicii prin platforme
online platformă ca serviciu, consultanță privind
serviciile tehnologice, servicii de cercetare
online.

───────

(210) M 2022 00785 (111)184110
(151) 03/02/2022
(732) SURPRIZE LA DOMICILIU S.R.L.,

STR. VĂILOR, NR. 12, BL. 12,
SC. A, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

Surprize și cadouri
în România

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 19.01.12

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

35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, servicii de comerț online și offline cu
produse diverse.
41. Servicii de divertisment, servicii recreative.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#005baa), negru (HEX #17181d), alb
(HEX #ffffff)

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#272727), maro deschis (HEX
#b57b3c), crem (HEX #f3d094,
#debb69), auriu (HEX #f7d99b), maro
închis (HEX #41342d)
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(210) M 2022 00786 (111)184496
(151) 03/02/2022
(732) SC ONE WAY DISTRIBUTION

SRL, STR. BLAJULUI, NR.61, AP.5,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOACA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SENZORIAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2022 00820 (111)184497
(151) 03/02/2022
(732) JUPIDOR MOBILE SRL, STR

TURTURELELOR NR 48, ETAJ
1, CAMERA 1.2A, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030882, ROMANIA

(540)

Klap
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;

26.04.18; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
38. Servicii de telecomunicații
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2022 00821 (111)184380
(151) 03/02/2022
(732) CATALIN-VIOREL PINTEA, ALE.

NUCULUI, NR. 7A, ET. 6, AP.
51, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, 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)

KVP MOBILI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.04.01; 26.03.01

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

20. Mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier

(591) Culori revendicate: negru, roz 
(Pantone213C)

(591) Culori revendicate: albastru, 
galben,negru
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pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri, 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, mobilier de baie,
mobilier de exterior, mobilier de bucătărie, piese
de mobilier, mobilier de uz casnic, mobilier
pentru cameră de zi, paturi, paturi divan, paturi-
canapea, paturi supraetajate, noptiere pentru
pat, tăblii de pat, somiere pentru paturi, paturi
pentru copii, mobilă cu pat încorporat, canapele
extensibile.

───────

(210) M 2022 00824 (111)184498
(151) 03/02/2022
(732) MAMITZU CONCEPT, P-ȚA ALBA

IULIA NR. 1, BL. H1, SC. 5, AP.
183, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031103, ROMANIA

(540)

PetMania
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

03.06.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţie de programe TV, divertisment
difuzat prin tv fără fir, producţie de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune, producţie
de programe de televiziune, divertisment de

radio şi televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producţii de film, televiziune şi radio,
programe de televiziune prin cablu (programare),
producţie de programe educative de televiziune,
programare de televiziune (programare),
producţie de programe de televiziune prin
cablu, pregătire de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de programe de
divertisment pentru televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de programe pentru
televiziunea prin cablu, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.

───────
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(210) M 2022 00843 (111)184499
(151) 04/02/2022
(732) ASOCIATIA CULTURALA

DIOGENE, STR. DR. IOAN
MURESAN NR.107, ET.1, AP.4,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

civicultura

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 26.04.04

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

41. Productii de teatru.
───────

(210) M 2022 00844 (111)184516
(151) 04/02/2022
(732) ASOCIATIA CULTURALA

DIOGENE, STR. DR. IOAN
MURESAN NR.107, ET.1, AP.4,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Productii de teatru.

───────

(210) M 2022 00845 (111)184517
(151) 04/02/2022
(732) FELIX ALEXANDRU BIRIESCU,

STR. DRUBETA NR. 120, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TRUFEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Ciuperci conservate, ciuperci, preparate,
ciuperci comestibile uscate, trufe uscate
(ciuperci comestibile), brânzeturi cu trufe, uleiuri
pe bază de trufe, trufe conservate, trufe gătite,
suc de trufe, pastă de trufe, produse tartinabile
pe bază de trufe (creme de trufe), ciuperci
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negre comestibile uscate, uleiuri comestibile,
uleiuri aromatizate, ulei pentru salate, legume
conservate (în ulei).
31. Ciuperci neprelucrate, ciuperci crude,
ciuperci proaspete, trufe proaspete, ciuperci,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar.

───────

(210) M 2022 00847 (111)184341
(151) 04/02/2022
(732) SIA CRYSTAL SRL, STR.

PACURARI NR. 12, BL. 557, SC.
A, ET. 4, AP. 1, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

SIA CRYSTAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.04; 17.02.02

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, servicii de evaluare a
riscului pentru sănătate și siguranță, servicii de
localizare a vehiculelor furate, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor

materiale, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii prestate de
un agent de securitate pentru clădiri, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor.

───────

(210) M 2022 00850 (111)184377
(151) 04/02/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

OBSIDIAN TOBACCO

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical).

───────
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(210) M 2022 00853 (111)184518
(151) 04/02/2022
(732) BUSINESS MIND, STR.

TOPOLOVĂŢ NR. 6, BL. TD19,
SC. 1, ET. 5, AP. 33, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 062073, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051802, ROMANIA

(540)

BUSINESSMIND
creativity meets results

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.07.25; 29.01.15

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

35. Consultanță privind promovarea comercială,
consultanță în marketing, consultanță
profesională în marketing, servicii de marketing,
publicitate, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare.
41. Educație, instruire educativă, ateliere de
formare, organizare de ateliere și seminare,
instruire profesională, servicii de instruire,
organizarea și conducerea de conferințe și

seminarii, formare în afaceri (instruire), instruire
în domeniul tehnicilor informatice.
42. Servicii de design de site-uri web, creare și
design de site-uri web pentru terți, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor
web, servicii de design, creare, găzduire și
întreținere de site-uri web pentru terți, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), consultanță în legătură
cu proiectarea de pagini principale și de pagini
de internet, servicii oferite de furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației.

───────

(210) M 2022 00865 (111)184519
(151) 04/02/2022
(732) SIMOSIC SRL, STR.DIMBOVITA,

NR.8, BL.B20, SC.1, AP.2,
JUDETUL 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)

La Pasaj

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

clase:
35. Publicitate, servicii de comert cu diverse
produse de tip: ziare, reviste, carti, cadouri,

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
Yellow, Pantone PMS 137), roz
(Pantone PMS 184), roșu (Pantone
PMS 193), albastru (Pantone PMS 287,
Pantone PMS 3105), verde (Pantone
PMS 375)
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snacks-uri, bauturi racoritoare, cafea, dulciuri,
tigari.

───────

(210) M 2022 00871 (111)184317
(151) 04/02/2022
(732) ATLANTIC MOBILE SRL, STR.

CEAIR, NR.34, JUDETUL ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR.8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

atlantic mobile
(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 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, chei electronice
pentru automobile, computere de bord pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitiv de
înregistrare a datelor pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, boxe
pentru automobile, baterii pentru automobile,
casetofoane pentru automobile, aparate de
navigație pentru automobile, adaptoare stereo

pentru automobile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate
de fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-
ear, cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti
fara fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
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vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, detectoare de fum, camere
video de supraveghere, camere retrovizoare
pentru vehicule, conuri de trafic, echipamente
de protecție și siguranță, panouri solare,
blocuri de alimentare cu energie electrică,
bănci de încărcare, prelungitoare cu prize
multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, camere de unghi
mort pentru autovehicule, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control al
direcției pentru vehicule, computere de bord
pentru automobile.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți
și accesorii pentru vehicule, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse adaptate pentru
automobile, dispozitive de blocare antifurt pentru
volanele automobilelor, dispozitive adaptate
de fixare a pieselor de automobile de
caroseria automobilelor, centuri de siguranță
pentru vehicule și pentru automobile, căptușeli

interioare pentru automobile, brichete pentru
automobile, parasolare pentru automobile,
organizatoare de spătare adaptate pentru
folosirea în automobile, oglinzi convexe
pentru punctul mort pentru automobile,
mânere pentru portiere de automobile, nuci
de rotire a volanului pentru automobile,
parașocuri pentru automobile, huse pentru
centuri de siguranță pentru scaune de
automobile, huse pentru scaune (ajustabile)
pentru automobile, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
pompe de aer pentru automobile, piese
ornamentale de interior pentru automobile,
parasolare pentru parbrizele automobilelor,
sisteme de alarmă pentru automobile, scrumiere
pentru automobile, scaune sport pentru
automobile, scaune înălțătoare pentru animale
de companie, pentru automobile, scaune de
siguranță pentru copii pentru automobile,
scaune de automobile, tetiere pentru scaune
pentru automobile, tapițerie pentru automobile,
tablouri de bord pentru automobile, torpedouri
pentru automobile, suporturi pentru brațe
pentru scaune de automobile, suporturi
pentru bagaje pentru automobile, suporturi
de pahare pentru automobile, suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru
scaune de automobile, organizatoare pentru
mașină, organizatoare pentru scaune de
mașină, accesorii pentru transportul (ridicarea)
încărcăturilor autovehiculelor, suporturi de
prindere pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru apărătoare de noroi,
scaune pentru automobile, protecții pentru jenți
de vehicule, portbagaje de acoperiș pentru
automobile, perne pentru scaune de vehicule,
dronă, accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, acoperiș protector pentru cărucioare de
copii, adaptoare pentru lamele ștergătoarelor
vehiculelor, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, benzi de protecție pentru uși de
vehicule, benzi de protecție pentru caroserii de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, benzi parasolare pentru
parbrizele vehiculelor, brichete electrice pentru
vehicule terestre, caroserii pentru autovehicule,
capote și huse pentru cărucioare de copii,
componente pentru caroserii de vehicule,
dispozitive antiorbire pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, dispozitive de tractare din metal pentru
vehicule, dispozitive și echipament antifurt, de
securitate și siguranță pentru vehicule, elemente
componente pentru caroserii de vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

1011

21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, 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, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, perii de curățat roți de
automobile, perii de curățare pentru aparate
de aer condiționat pentru automobile, pâlnii
pentru uleiuri de automobile, dispozitive de
turnare a vinului, suporturi pentru sticlă de vin,
tirbușoane, electrice și neelectrice, cuburi de
gheață refolosibile, aparat pentru parfumarea
aerului, perii, amestecătoare de cocktail, pahare
de cocktail, bețișoare pentru cocktailuri.
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,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu huse,
carcase și folii pentru dispozitive electronice
precum telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu piese
pentru telefoane, tablete, calculatoare, ceasuri
inteligente, laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cabluri,
încărcatoare, adaptoare usb și baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu periferice pentru calculatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu boxe, căști, tastaturi,
mouse-uri, genți pentru laptop-uri, genți pentru
aparate foto-video, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu instalatii
telefonice pentru automobile, suporturi de tablete
pentru folosirea in automobile, echipament
audio pentru automobile, casti audio, boxe,

cabluri transfer date, incarcatoare, huse pentru
telefoane, tablete sau laptopuri, folii protectoare
telefoane, tablete sau laptopuri, suporturi telefon
auto, selfie-stick-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu parfumuri
pentru automobile, produse de curatare pentru
automobile, aspiratoare pentru automobile,
pompe pentru lichide actionate manual, racitoare
electrice de bauturi folosite in automobile,
echipamente de iluminat pentru automobile,
cabluri de remorcare pentru automobile,
distribuitoare electrice de bauturi, ceasuri pentru
automobile, garnituri pentru automobile, folii de
protectie impotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu parasolare pentru
automobile, organizatoare pentru automobile,
huse scaune automobile, huse automobile,
portbagaje de acoperis pentru automobile, huse
pentru volan automobile, suporturi pentru brate
pentru scaune de automobile, piese ornamentale
de interior pentru automobile, stergatoare de
parbriz pentru automobile, scaune inaltatoare
de animale de companie pentru automobile,
protectii impotriva zgarieturilor pentru manere de
portiere pentru automobile, compartimentatoare
pentru portbagaj, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu perii
de curatat roti de automobile, distribuitoare de
lichide pentru utilizarea cu sticle, dispozitive
de turnare a vinului, deschizatoare de sticle
electrice si neelectrice, pahare, betisoare,
amestecatoare cocktail, vase de baut si articole
pentru baruri, frapiere, suporturi pentru sticle,
cuburi de gheata refolosibile, recipiente si clesti
pentru gheata.

───────
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(210) M 2022 00880 (111)184135
(151) 07/02/2022
(732) EUGEN DRUTA, STR.

GRĂDINARILOR, NR. 24,
JUDETUL CLUJ, MUN. GHERLA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Jinars de Săcălaia

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.19; 05.07.14; 26.01.03

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2022 00898 (111)184520
(151) 07/02/2022
(732) MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL SRL, STR.
EMANOIL PORUMBARU NR. 89,
P, 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011424, ROMANIA

(540)

LADYDRIVERS.COM
Ladies First

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.16;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
9. Aplicații mobile descărcabile pentru
rezervarea de taxiuri, aplicații mobile
descărcabile pentru rezervarea taxiurilor.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenții de publicitate, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, publicitate pe
taxi.
39. Servicii de taxi, organizarea transportului cu
taxiul, transport de călători în taxi, transport în
taxi pentru persoanele aflate în scaun cu rotile,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri prin
aplicații mobile.

───────

(591) Culori revendicate: alb, mov, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00905 (111)184178
(151) 07/02/2022
(732) PRAETORIAN SECURITY TEAM

S.R.L., SOS. BERCENI NR. 96, BL.
A, ET. 17, AP. A17.04, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI BRAVU
NR. 27A, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRAETORIAN SECURITY
TEAM SECURITY

BY INTELLIGENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
05.07.02

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.

───────

SA, SOS. BALDOVINESTI NR. 10,
JUDEŢ BRĂILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Dunăreana

(531) Clasificare Viena: 18.03.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Pâine, produse de patiserie, produse de
cofetărie, făină, drojdie, maia, biscuiţi, fursecuri,
chifle de pâine, chifle dulci, prăjituri, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), crutoane, aluat, turtă
dulce, pâine fără gluten, pâine nedospită, faină și
preparate din cereale, pâine firimituri (pesmet),
colţunaşi pe bază de făină, amestecuri de aluat
nefermentat, preparate din cereale.

───────

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

(210) M 2022 01347 (111)184521
(151) 21/02/2022
(732) MANAGEMENT OBJECTIVES

(591)    Culori revendicate: albastru (HEX
#0000ff), negru (HEX #000000)



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. 09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2013
07259

11/10/2013 184230 SC BDS CONSULT
MANAGEMENT SRL

FLEXIMO 20, 42 581

2
M 2015
00594

29/01/2015 184308 PAUN JANA
CONSTANTA

OCTOPUS 43 581

3
M 2015
05474

17/08/2015 184164 DANIELA CRISTINA
KASPER

AVANTGARDEN
CORESI

35, 36, 37 581

4
M 2015
07483

12/11/2015 184254 SC PROJECTO
WORK SPACE SRL

SDH 20, 35 581

5
M 2015
07484

12/11/2015 184255 SC PROJECTO
WORK SPACE SRL

SCANDINAVIAN
DESIGN HOUSE

20, 24, 35 582

6
M 2015
07485

12/11/2015 184231 SC BDS CONSULT
MANAGEMENT SRL

FLEXIMO 20, 24, 35 582

7
M 2016
00630

02/02/2016 184359 ASOCIATIA
STREETAWARE

STREETAWARE 41 582

8
M 2016
00984

15/02/2016 184205 MATEI FLORIN
DINICĂ

Moara Veche tradiţie şi
suflet

30 583

9
M 2016
01997

22/03/2016 184525 EL SOLH KHALED MIITZA 29, 30, 35,
43

583

10
M 2016
02075

24/03/2016 184163 DANIELA CRISTINA
KASPER

CORESI
AVANTGARDEN

35, 36, 37 583

11
M 2016
02085

24/03/2016 184165 DANIELA CRISTINA
KASPER

coresi Avantgarden 35, 36, 37 584

12
M 2016
06588

03/10/2016 184128 ZET CORPORATION
SRL

salt resort 43 584

13
M 2017
07894

06/12/2017 184316 BEST TRADE SRL Select Travel 35, 39 585

14
M 2018
00715

06/02/2018 184143 SC ARCONS SRL 35, 36, 37,
39, 40, 42

585

15
M 2018
00875

12/02/2018 184126 UNITED ROMANIAN
BREWERIES
BEREPROD SRL

FRĂŢIA BERII 32, 35, 41,
43

586

16
M 2018
00970

15/02/2018 184215 SC VOIPIT SRL ACCOLADES 38 586

17
M 2018
01295

27/02/2018 184112 SC DELV SRL DELV 44 586

18
M 2018
01306

27/02/2018 184127 SC DOLY SRL DOLY 35, 37, 40,
42

587

19
M 2018
01343

28/02/2018 184396 ALEXANA
TRANSEXIM 25 SRL

Cleanmann
Hygienetechnik

11, 35, 37,
42

587

20
M 2018
01400

02/03/2018 184114 REMUS BOGDAN
COSOVANU

GELATERIA Patri
PASTICCERIA

29, 30, 32,
33

588

21
M 2018
01404

02/03/2018 184411 MARTENS SA S Senior 32 588

22
M 2018
01451

05/03/2018 184156 SC ATLANTIC
TRAVELS SRL

Buni din Sibiu 29 588

23
M 2018
01799

19/03/2018 184532 SOCIETATEA CHARA
SOFTWARE S.R.L.

SYNTESIO 35, 38, 42 589
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marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

24
M 2018
01867

20/03/2018 184182 TOTAL MULTIMEDIA
PROJECTS S.R.L.

NAVD 9 589

25
M 2018
01950

22/03/2018 184265 PLAYSYS SRL CONTILINE CLUB 41 589

26
M 2018
02047

26/03/2018 184507 VICTORITA MIHAELA
GRIGORE

Atelierul de Resurse
Umane

9, 41, 42,
45

590

27
M 2018
02104

27/03/2018 184200 SOLACIUM PHARMA
SRL

UNILOX 5, 30 590

28
M 2018
02191

29/03/2018 184272 Adrian Simionescu ADRIAN COPILUL
MINUNE

35, 41, 42 590

29
M 2018
02192

29/03/2018 184273 Adrian Simionescu ADRIAN MINUNE 35, 41, 42 591

30
M 2018
02343

04/04/2018 184150 MARA CRISTINA
STOENESCU

efervescent 35 591

31
M 2018
02513

16/04/2018 184226 ANA MARIA
POPESCU

EXPERIALIST 35, 38, 41,
42

591

32
M 2018
02545

17/04/2018 184391 STRIZU ROBERT
ANTONIO GROUP
SRL

HANUL
VOIEVOZILOR

43 592

33
M 2018
02694

23/04/2018 184123 SILVA FARM SRL FARMACIA CU
TRADITIE 1995

5 592

34
M 2018
02698

23/04/2018 184124 SILVA FARM SRL LABORATORUL de
COSMETICE

5 592

35
M 2018
02735

24/04/2018 184331 SC IMPAR SRL DURATUBE 12 593

36
M 2018
03083

10/05/2018 184201 SC INTERTOY ZONE
SRL

Zigo 28 593

37
M 2018
03102

10/05/2018 184403 MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI
ADMINITRAŢIEI
PUBLICE

Regio PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
REGIONAL Călătoria
continuă!

35, 42 593

38
M 2018
03112

10/05/2018 184152 WAINER
PROFESSIONAL
TOOLS SRL-D

WAINER Der
Werkzeugspezialist

35 594

39
M 2018
03273

17/05/2018 184212 HUTA SLAVIA SRL HUTA SLAVIA 43 594

40
M 2018
03320

18/05/2018 184258 S.C. SAGA BEAUTY
SRL-D

NB Nail Boutique 44 594

41
M 2018
03435

23/05/2018 184224 ACADEMIA
OAMENILOR
DE ŞTIINŢĂ DIN
ROMÂNIA

ACADEMIA
OAMENILOR
DE ŞTIINŢĂ DIN
ROMÂNIA FONDATĂ
1935 ACADEMY
OF ROMANIAN
SCIENTISTS

42 595

42
M 2018
03492

25/05/2018 184223 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

TRADIŢII DE LA
BUNICA

30, 31, 32,
33

595

43
M 2018
03493

25/05/2018 184222 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Opriţi timpul 35, 38, 41 596
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44
M 2018
03639

31/05/2018 184175 SC MINDUSTRIES
SRL

PEOPLE ARE
BEAUTIFUL, MAKE
THEM SHINE!

16, 35, 41 596

45
M 2018
03640

31/05/2018 184174 SC MINDUSTRIES
SRL

OAMENII SUNT
FRUMOŞI, FĂ-I SĂ
STRĂLUCEASCĂ!

16, 35, 41 596

46
M 2018
03676

04/06/2018 184395 SORIN PADURARIU FORTIS plus JOB-URI
& CARIERE

35 597

47
M 2018
03712

05/06/2018 184515 SC COSMETIC
PLANT PRODCOM
SRL

C plus de frumusete! 3 597

48
M 2018
03716

05/06/2018 184514 SC COSMETIC
PLANT PRODCOM
SRL

Te simti bine in pielea
ta

3 597

49
M 2018
03783

07/06/2018 184115 SC MEDIAFAX
GROUP SA

acasa magazin 16, 35, 40,
42

597

50
M 2018
03894

12/06/2018 184191 SC UNU TIC SRL ap ambalajul perfect 16, 35 598

51
M 2018
04038

18/06/2018 184459 SC EUROPE
DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R
SA

EUROPA FM Cea mai
buna muzica de ieri
pana azi

9, 35, 38,
41, 42, 45

598

52
M 2018
04105

20/06/2018 184444 SELFTRUST EVENTS
SRL

Speakings Primul show
de vorbit în public din
România

41 599

53
M 2018
04204

25/06/2018 184193 ŞERBAN MIHAIL
CORNACIU

THE RED PATROL
COMMUNIST
DUTY TOUR OF
BUCHAREST

39 600

54
M 2018
04248

26/06/2018 184210 CRETU MARIUS
CATALIN

MOLDAVIA BEST 43 600

55
M 2018
04249

26/06/2018 184209 CRETU MARIUS
CATALIN

MOLDAVIA CLASS 43 601

56
M 2018
04463

06/07/2018 184266 SOCIETATEA CD
PRESS SRL

REALITATEA DIN
SPATELE FICȚIUNII

16, 35, 41 601

57
M 2018
04467

06/07/2018 184188 BET CLUB SISTEM
SRL

RING BET by
PublicWin

41 602

58
M 2018
04468

06/07/2018 184189 BET CLUB SISTEM
SRL

RING BET by
PublicWin

41 602

59
M 2018
04540

11/07/2018 184463 SC RADIO XXI SRL ELECTROSHOCK 9, 16, 35,
38, 41

602

60
M 2018
04546

11/07/2018 184194 EFI GARANT GROUP
IFN SA

EFI EFI GARANT
GROUP IFN SA
Instituție financiară de
garanții

36 603

61
M 2018
04547

11/07/2018 184315 LUCIAN MIESS GETT'S MEN 16, 35, 41,
44

603

62
M 2018
04597

12/07/2018 184267 Societatea CD PRESS
SRL

DOXI club de lectură 16, 35, 41 604

63
M 2018
04598

12/07/2018 184268 SOCIETATEA CD
PRESS SRL

Educaţie pentru viitor 16, 35, 41 604
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marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

64
M 2018
04870

24/07/2018 184145 SENSES S.R.L. BebeBrands 35 605

65
M 2018
04871

24/07/2018 184144 CLICK MEDIA TOOLS
S.R.L.

Petit Bébé 35 616

66
M 2018
04914

26/07/2018 184504 CAFECLIENT SRL cafeclient 11, 30, 35,
43

628

67
M 2018
04933

06/08/2018 184314 LUCIAN MIESS Beauty Miles 35, 38, 44 629

68
M 2018
04941

27/07/2018 184221 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

DISC GOLF PARK
TRANSYLVANIA

35, 41, 43 629

69
M 2018
04942

27/07/2018 184220 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

DISC GOLF PARK
ROMANIA

35, 41, 43 629

70
M 2018
04958

27/07/2018 184322 LARA SI PARTENERII
SRL

W LOOP WOOL 25 630

71
M 2018
05020

31/07/2018 184176 SC SAGA SOFTWARE
SRL

SAGA 42 630

72
M 2018
05052

01/08/2018 184462 SC TGI TERM SRL TGI TERM Calitatea
face diferenta

6, 19, 20,
35

630

73
M 2018
05131

06/08/2018 184448 SC CHEZ ODETTE
CUISINE SRL

BERRYNADA 32 631

74
M 2018
05192

08/08/2018 184173 SC INDIPENDENCE
TEXTILE SRL

Sartoria Ilda Stefani
1982

25 631

75
M 2018
05206

08/08/2018 184319 PANDERA ONLINE
SRL

PANDERA 3, 11, 21,
26

631

76
M 2018
05473

23/08/2018 184198 SC OMNIA SRL FABRICA DE MAGIE 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

77
M 2018
05476

23/08/2018 184197 SC OMNIA SRL FABRICA DE MAGIE
Tu, cu altă pălărie.

16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

78
M 2018
05536

28/08/2018 184111 SC DENTALIS SRL DENTALIS CLINICĂ
DENTARĂ & MAXILO-
FACIALĂ

44 635

79
M 2018
05715

03/09/2018 184177 ITAL FOOD EAD WUNDERKIND 29, 30 635

80
M 2018
05737

03/09/2018 184358 SC CYBOURN SA CYBOURN 42 636

81
M 2018
05968

13/09/2018 184192 MIRCEA RADU
TEREK

TAIJIDAO the power of
balance

41 636

82
M 2018
06072

17/09/2018 184320 NICOLAE CRACIUN CIMBRU MEAT
FLAME

43 636

83
M 2018
06215

21/09/2018 184327 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

FRUTTI fresh 32, 33, 35 637

84
M 2018
06217

21/09/2018 184328 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Legendary BÜRGER
Premium Pils

32, 33, 35 637

85
M 2018
06227

21/09/2018 184329 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Originally Fruttia 29, 30, 32,
33, 35

638

86
M 2018
06230

21/09/2018 184326 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

KADET BLUE 29, 30, 32,
33, 35

638
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depozit
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marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

87
M 2018
06349

26/09/2018 184458 FUNDAȚIA
ANA ASLAN
INTERNATIONAL

STRESS CONGRESS 16, 35, 38,
41, 42, 44

639

88
M 2018
06492

04/10/2018 184183 ANA VIORICA MATEI iki land 41, 43 639

89
M 2018
06530

03/10/2018 184261 FUNDAȚIA DACICA D DACICA 41, 42, 43 640

90
M 2018
07062

23/10/2018 184360 COMPLET AGRIA
SERV SRL

COMPLET AGRIA
SERV

31, 35, 39,
44

640

91
M 2018
07066

23/10/2018 184533 FERUCCIO COM SRL F Feruccio 33 641

92
M 2018
07238

30/10/2018 184402 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY EXPO
& CONVENTION
CENTER

35, 36, 37,
38, 41, 42,
43, 44, 45

641

93
M 2018
07301

31/10/2018 184508 SC ILPAN JR SRL OKAOKO 25 642

94
M 2018
07438

06/11/2018 184530 SC MXM LOGISTICS
SRL

PROCRAFT 7, 8, 35 642

95
M 2018
07703

15/11/2018 184374 DĂNUȚ SANDU RR ROD ROMÂNESC 33 642

96
M 2018
07731

16/11/2018 184196 CLEVER MEDIA
NETWORK S.R.L.

PROFIT.ro THE HOME
OF BUSINESS

35 643

97
M 2018
07755

19/11/2018 184536 DANIEL CILĂ INA cofetărie &
patiserie

30, 43 643

98
M 2018
07841

21/11/2018 184460 METEOR PRESS SRL O CARTE PENTRU
FIECARE

16, 35, 39,
41

644

99
M 2018
08143

04/12/2018 184453 SC INTERTOY ZONE
SRL

Blumi 28 644

100
M 2018
08426

12/12/2018 184531 Bonaciu Claudiu
Gabriel Intreprindere
Individuala

Aventura Trekking 39 644

101
M 2018
08552

18/12/2018 184464 BIOCHEM SRL ARMANDA 35 645

102
M 2019
00778

06/02/2019 184107 Hajdú Gabona Zrt. 30, 35, 39 645

103
M 2019
03133

19/04/2019 184313 CATERING&EVENTS
LOGISTICS S.R.L.

URIFAST 5, 10, 35 645

104
M 2019
06835

24/09/2019 184199 SC LAC DE VERDE
GOLF SRL

LAC DE VERDE 32, 33 646

105
M 2020
00922

31/03/2020 171902 YILMAZ YILDIRIR ROTILĂ 28, 29, 30,
43

646

106
M 2020
01533

27/02/2020 184181 DH BUILDINGS SRL BERE CZELL 32, 35 647

107
M 2020
02672

27/04/2020 184274 CHOUCHOU IMOBIL
S.R.L

WB 41, 43 647

108
M 2020
04444

30/06/2020 184442 IULIAN TIRNACOP HARD SPINNING 28, 35, 41 648

109
M 2020
04547

02/07/2020 184449 VIVRE DECO SA VIVRE 35 648
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110
M 2020
06565

17/09/2020 184136 DECENU NOI RETAIL
SRL

Ale Hop 3 650

111
M 2020
07267

12/10/2020 184137 IONUT STRATULAT BURGER MANIAX 35, 43 650

112
M 2020
08632

27/11/2020 184318 FABRICA DE CABINE
FOTO SRL

DOZO 9, 35, 39,
42

651

113
M 2020
08650

27/11/2020 184362 CRISTIAN VIRGIL
ZIMA

7th Nature fiecare zi
este o zi bună

3, 30, 32,
33, 35

651

114
M 2020
08739

03/12/2020 184332 TURNĂTORIE
CLOPOTE BLOTOR
S.R.L.

TURNATORIE
CLOPOTE BLOTOR

6 652

115
M 2020
08898

09/12/2020 184526 SC NANBAO IMPEX
SRL

Twins 26 652

116
M 2020
08906

09/12/2020 184372 S.C. ZAMBETE
DELICIOASE S.R.L.

Zambete dulci 30 652

117
M 2020
09071

13/01/2021 184138 STAR OPTIC SRL OQO BY STAR OPTIC 40 653

118
M 2021
00370

20/01/2021 184400 CLAUDIA
ALEXANDRA NITA

iBROWLIFTING 3, 41 654

119
M 2021
00444

21/01/2021 184454 TERRA LIFE SRL Nutriento 44 654

120
M 2021
00630

28/01/2021 184139 LITTLE CHLOE SRL LITTLE CHLOE 16, 21, 28,
35

654

121
M 2021
00710

18/02/2021 184535 UNIQA ASIGURĂRI
DE VIATA S.A.

UNISAFE 35, 36 655

122
M 2021
00952

08/02/2021 184467 ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED

DJIA 9 655

123
M 2021
01583

01/03/2021 184363 NEMIRA PUBLISHING
HOUSE SRL

ORION 16, 35, 41,
42

656

124
M 2021
01963

11/03/2021 184141 AESCULAP PROD
SRL

Activit CÂRCEL
FORTE Spune adio
cârceilor! AESCULAP

1, 5 656

125
M 2021
03004

13/04/2021 184140 WEST TRADE &
MARKETING SRL

Puls 3, 5, 35 657

126
M 2021
03072

14/04/2021 184534 SC SEREX SRL HERA 8, 11, 16,
20, 21, 35,
39, 40

657

127
M 2021
03766

12/05/2021 184214 NICOLAESCU
ADRIAN

BINISTE 3, 5, 16,
25, 28, 29,
30, 31, 32,
35, 36, 39,
41, 42, 43,
44

659

128
M 2021
04143

25/05/2021 184142 COJOCARU CIPRIAN C.C.Dentistry we rise
together

10 660

129
M 2021
05400

18/07/2021 184232 ND PHARMA SRL BioHEPATIC Forte 5 661

130
M 2021
05849

09/08/2021 184233 COJOCAR RELU
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

PRISACA MOLDOVA 5, 29, 30,
31, 32, 33,
35

661
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131
M 2021
05961

13/08/2021 184260 SC COSMISERV
AUTO SPEED BLITZ
SRL

Blitz Cars Solution 37 665

132
M 2021
06709

16/09/2021 184262 ANYTACOOKING SRL CHOCO DECO 21, 30 665

133
M 2021
06827

21/09/2021 184151 SCANDIA FOOD
S.R.L.

Jumari S Sibiu din
1922

29 665

134
M 2021
07155

14/11/2018 184413 V4 Holding, a.s. V4 Group LEGAL. TAX
& AUDIT ADVISORY
GROUP

35, 36 666

135
M 2021
07233

07/10/2021 184381 ALINA-MANUELA
VIDICAN

LA CAPELA SERVICII
FUNERARE
COMPLETE

35, 45 666

136
M 2021
07313

12/10/2021 184217 VEDRA
INTERNATIONAL S.A.

Fără pauză la
menopauză

5, 35 667

137
M 2021
07421

14/10/2021 184125 SC TIS
FARMACEUTIC SA

TISODENT 3 667

138
M 2021
07474

15/10/2021 184321 DEO MAXX
PERFUME SRL

deomaxx 3, 5, 35 668

139
M 2021
07559

19/10/2021 184271 IOAN SBUCIUMELEA Virşli Sbuciumelea
Pianu 100 de ani de
tradiţie

29 668

140
M 2021
07598

20/10/2021 184184 SILVIA-CLAUDIA
ȚIGĂNUȘ
MARIUS-CĂTĂLIN
ȚIGĂNUȘ

Amora winery 33, 35, 43 669

141
M 2021
07632

21/10/2021 184540 DEMO-TECH INVEST
S.R.L.

DEMO TECH INVEST
construcții / demolări
civile

37 671

142
M 2021
07645

22/10/2021 184390 NOÉMI-ÉVA SZŰCS GALATEA TRAVEL 39, 43 671

143
M 2021
07665

25/10/2021 184155 NICOLETA-
GEORGIANA
MIZILEANU

NICO'S CRISPY
FRIED CHICKEN

29, 35, 43 672

144
M 2021
07669

22/10/2021 184206 POULIS CHRISTOS
NIKITAS

SPORTMedLab
HEALTH POWER
STRENGTH
BALANCE

10, 35, 41,
44

673

145
M 2021
07722

26/10/2021 184365 ARHIEPISCOPIA
SUCEVEI ŞI
RĂDĂUŢILOR

ARIMATEEA 1, 2, 3, 4,
5, 10, 14,
16, 20, 21,
22, 24, 25,
29, 30, 31,
32, 33, 35,
36, 37, 38,
39, 41, 45

673

146
M 2021
07851

01/11/2021 184510 MED.CO (MEDICAL
COMPANY) SRL

medco connect 9, 35, 44 704

147
M 2021
07908

03/11/2021 184236 ULTIMATE DENTAL
LAB SRL

Atelierul de Zâmbete
arta modelarii dentare

5, 10, 44 705
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148
M 2021
07922

04/11/2021 184509 ZAHNARZT
HERMANNSTADT

ZH ZAHNARZT
HERMANNSTADT
DENTAL CLINIC BY
DR. DAHM

44 705

149
M 2021
07938

04/11/2021 184451 ROBERT RAUL ADI TRICOURI
AMUZANTE

25, 35 706

150
M 2021
07951

04/11/2021 184237 SC VENETO
RESTAURANT SRL

VENETO 30, 35, 39,
43

706

151
M 2021
08035

09/11/2021 184207 JOZSEF DEMETER Jazz & Blues CLUB 43 707

152
M 2021
08037

09/11/2021 184238 S.C. ASP GROUP
EAST SRL

VILLA PREDELUȘ
Aventura ta e natura!

43 707

153
M 2021
08056

09/11/2021 184169 UNIUNEA DE
CONFERINŢE
A BISERICII
ADVENTISTE DE
ZIUA A ŞAPTEA

tin SCHIMBĂ VIEȚI 35, 41, 43,
45

709

154
M 2021
08058

10/11/2021 184239 MEGAKOM
PRODUCTION AND
COMMERCE SRL

UN MILLON WHISKY 33 712

155
M 2021
08130

11/11/2021 184146 CLUB SPORTIV
MUNICIPAL JIUL
PETROSANI

JIUL 1919 41 713

156
M 2021
08141

11/11/2021 184170 TEATRUL NATIONAL
RADU STANCA SIBIU

Fabrica de Cultură 35, 41, 42,
45

713

157
M 2021
08145

12/11/2021 184240 METAL-STEEL-ART
SRL

MSA - METAL-STEEL-
ART -

20, 35 717

158
M 2021
08261

17/11/2021 184378 IULIUS NISTOR DR-ONLINE 9, 38, 42 717

159
M 2021
08288

18/11/2021 184241 RICSOMTRE SRL Transylvania Inns 35, 39, 43 718

160
M 2021
08302

18/11/2021 184452 MDE CONVERTING MDE CONVERTING 12 718

161
M 2021
08414

23/11/2021 184356 CREATIVE FITOUT
SRL

GEOMETRIQ 20 719

162
M 2021
08537

26/11/2021 184242 COLOR FUNKY
STYLE SRL

Blades pentru
pasionați

8, 20, 21,
35

719

163
M 2021
08585

02/12/2021 184443 SC RISTO BRAND
SRL

Mi Piace Pasta Fresca 43 720

164
M 2021
08605

02/12/2021 184229 KATALIN MERAI Katarina WEIZER
KATALIN DESSERTS

30 721

165
M 2021
08611

03/12/2021 184171 PROKINETIC &
NUTRITION SRL

ARA 35, 41, 44 721

166
M 2021
08614

03/12/2021 184172 PROKINETIC &
NUTRITION SRL

ARA 35, 41, 44 725

167
M 2021
08638

03/12/2021 184243 AC HELCOR SRL DIGASTROGEL
REFLUX

5, 35 728

168
M 2021
08639

03/12/2021 184244 SANVERO
HEALTHCARE S.R.L.

Sanvero SeptiBlu
Albastru de metilen 3
mg Vitamina C 100 mg

5, 35 729
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169
M 2021
08650

15/12/2021 184259 KRISTINA GHITA
ARTIST S.R.L.

kristali HOUSE OF
CRYSTALS

35 729

170
M 2021
08667

06/12/2021 184245 SANVERO
HEALTHCARE S.R.L.

Sanvero Coenzima
Q10 FORTE

5, 35 730

171
M 2021
08675

06/12/2021 184269 SHISA TO GO S.R.L. iShisha 35 730

172
M 2021
08691

06/12/2021 184159 SPIDERLINKED SRL SPIDERLINKED
LINKING THE
FUTURE WITH THE
PRESENT

9, 38, 42 731

173
M 2021
08692

06/12/2021 184160 SPIDERLINKED SRL 9, 38, 42 732

174
M 2021
08699

07/12/2021 184252 CONNECTIBUSS SRL LA CULTURA
FASHION CLUB

35, 38 734

175
M 2021
08712

07/12/2021 184523 SEVE SHOP SRL SEVE SHOP 7, 9, 12,
16, 21, 28,
35

735

176
M 2021
08749

08/12/2021 184246 BNP PARIBAS
PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA
BUCURESTI

Cnet CREDIT DE
NEVOI PERSONALE
PRIN INTERNET

16, 35, 36 736

177
M 2021
08752

08/12/2021 184247 VLAD ANDREI MAXIM PSYCHO CHURROS
& COFFEE

30 737

178
M 2021
08767

09/12/2021 184357 SURPRIZE LA
DOMICILIU CU
ANDREEA MOISA
SRL

SD 35, 41 737

179
M 2021
08788

09/12/2021 184270 HAILAMUNTE S.R.L. HAI LA MUNTE BRAN 43 738

180
M 2021
08790

09/12/2021 184367 HAILAMUNTE S.R.L. Restaurant BRAN
PARC

43 738

181
M 2021
08814

10/12/2021 184376 UNITED STATES
POLO ASSOCIATION

18, 25, 35 739

182
M 2021
08817

10/12/2021 184129 AESTHETIQUE
THERAPY SRL

Aesthetique Therapy 44 740

183
M 2021
08834

10/12/2021 184455 SC AGRO COSM FAN
SRL

Lăptăria M. FAPTE DE
LAPTE

29, 35 740

184
M 2021
08854

11/12/2021 184511 UNIVERSITATEA
STEFAN CEL MARE
DIN SUCEAVA

USV 41 740

185
M 2021
08859

13/12/2021 184234 S.S. ASSAULT
GROUP SRL

S.S. ASSAULT
GROUP

35, 37, 39,
45

741

186
M 2021
08860

13/12/2021 184109 SC SURPRIZE
DAMBOVITA SRL

Surprize La tine acasă 35 744

187
M 2021
08861

13/12/2021 184506 SC CIPSTOVAL
SWEETS SRL

MORE THAN
SALT SALT WITH
PERSONALITY

30, 35 744

188
M 2021
08865

13/12/2021 184409 ECO-FERM SRL Laptaria lui Matache 29 745



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

1026

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

189
M 2021
08867

13/12/2021 184248 ALINA - MONICA
GANEA - NASTA

PROASPĂT COPT
PÂINE ARTIZANALĂ
CU MAIA

30 746

190
M 2021
08874

13/12/2021 184309 IRINA-OANA FURDUI IMPROVOCATIVE 41 747

191
M 2021
08875

13/12/2021 184524 MIETEN HAUSE
S.R.L.

Casa Roth 43 747

192
M 2021
08915

14/12/2021 184208 LIVIU CHIRIC faragrija.ro 36, 45 748

193
M 2021
08939

15/12/2021 184371 TRANSILVANIA
INVESTMENTS
ALLIANCE SA

Transilvania
Investments

35, 36 748

194
M 2021
08952

15/12/2021 184249 SC SPOT OPTIK SRL RR REVERSO
Fashion Eyewear

9 752

195
M 2021
08966

07/01/2022 184250 ILEANA-MIRABELA
COTIGĂ

AVENA MEDICA 5, 10 753

196
M 2021
08967

15/12/2021 184251 ANNABELLA SRL Annabella Zilnic
PRODUS ÎN
ROMÂNIA

3, 4, 6, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 34,
35

754

197
M 2021
08981

06/01/2022 184461 FUNDATIA WORLD
VISION ROMANIA

VIITOR PENTRU
COPII

16, 36, 41 762

198
M 2021
08984

16/12/2021 184161 SPIDERLINKED SRL rentinsider 9, 35, 36,
37, 38, 42

763

199
M 2021
08996

16/12/2021 184162 SPIDERLINKED SRL 9, 35, 36,
37, 38, 42

767

200
M 2021
09029

17/12/2021 184256 EDITURA LAURENT
S.R.L.

LAURENT
PUBLISHING &
SERVICES

16, 35, 39,
40, 41, 42

771

201
M 2021
09040

17/12/2021 184190 REFEEL NATURAL
S.R.L.

Refeel 3, 35, 44 778

202
M 2021
09042

17/12/2021 184167 PREPDRO FARM
S.R.L.

Prepdro Farm 9 779

203
M 2021
09093

21/12/2021 184158 WAKE CUP COFFEE
& BAR SRL

wake cup COFFEE &
BAR

35 780

204
m 2021
09095

21/12/2021 184218 REPO ENGINEERING
S.R.L

PROCONSIL 7 780

205
M 2021
09096

21/12/2021 184219 REPO ENGINEERING
S.R.L

REPO ENGINEERING 7 780

206
M 2021
09100

21/12/2021 184311 LUIGI LUNGU Dracula Neverland
Multiverse of Mystic

35, 41, 43 780

207
M 2021
09103

21/12/2021 184275 S.C. FAXMEDIA
CONSULTING S.R.L.

eConsultare publica 35, 38, 41,
42, 45

783

208
M 2021
09104

21/12/2021 184276 S.C. FAXMEDIA
CONSULTING S.R.L.

eREGISTRATURA RE 9, 35, 38,
42, 45

784

209
M 2021
09124

22/12/2021 184185 S.C. A & D ATELIER
BOUTIQUE S.R.L

HUNA 40 785
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210
M 2021
09138

22/12/2021 184108 DENISA-GABRIELA
TODOR
RAUL-ALEXANDRU
HEPEȘ

hotel Pannonia 43 786

211
M 2021
09165

23/12/2021 184157 MEDIKALI PRIVATE
HEALTHCARE S.R.L.

medikáli PRIVATE
HEALTHCARE
SERVICES

35, 44 786

212
M 2021
09192

23/12/2021 184168 HAPPICIF PNK SRL cocochard 9, 16, 21,
41

787

213
M 2021
09202

24/12/2021 184166 LOCASIGA SRL CAMPION ORIGINAL 7, 8, 35 787

214
M 2021
09213

27/12/2021 184147 TAYYAR
INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM
A.Ș.

Eurofunny 30, 35 790

215
M 2021
09214

27/12/2021 184149 TAYYAR
INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM
A.Ș.

EuroFun 30, 35 791

216
M 2021
09217

27/12/2021 184148 TAYYAR
INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM
A.Ș.

Eurobites 30, 35 792

217
M 2021
09218

27/12/2021 184385 DANA-DENISA
SANDULESCU

EL CARRUSEL 35, 36, 41 793

218
M 2021
09219

27/12/2021 184466 ASOCIATIA
ERMELLEKI GAZDAK
EGYESULETE
ASOCIATIA
AGRICULTORILOR
DIN VALEA IERULUI

ÉRMELLÉKI TERMÉK
- PRODUCT OF
ÉRMELLÉK -
PRODUS DIN VALEA
IERULUI

29, 30, 31,
32, 33

794

219
M 2021
09265

30/12/2021 184120 CH. PIETROSARATII
S.R.L.

DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE

33 795

220
M 2021
09266

30/12/2021 184119 CH. PIETROSARATII
S.R.L.

DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE
VINURI ALTFEL, DE
DEALU MARE

33 795

221
M 2021
09267

30/12/2021 184121 CH. PIETROSARATII
S.R.L.

ALTFEL DFR
DOMENIILE FRANCO
ROMANE

33 795

222
M 2021
09269

30/12/2021 184118 CH. PIETROSARATII
S.R.L.

DOMENIILE FRANCO
ROMANE CUVEE
PAUL LOUIS ALBERT
GALERON

33 796

223
M 2021
09270

30/12/2021 184122 CH. PIETROSARATII
S.R.L.

VIGNERON CREE
PAR DENIS THOMAS

33 796

224
M 2021
09286

31/12/2021 184387 THE COCA-COLA
COMPANY

POIANA NEGRI
DORNA CUMPĂTATĂ

32 796

225
M 2021
09291

31/12/2021 184113 NEMO WASH SRL DIAMOND
BALLROOM

37, 41, 43 797
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226
M 2022
00004

03/01/2022 184179 BELLES MARKS LTD ANTARKTYS vodka
7 TIMES DISTILLED
PURE CARPATHIAN
MOUNTAIN WATER

33 798

227
M 2022
00008

03/01/2022 184501 EUROPE.TCV.POWER
S.R.L.

GOSPODĂRIA LUI
TIMPULEȚ

29 799

228
M 2022
00009

03/01/2022 184502 EUROPE. TCV.
POWER S.R.L.

EUROPE TCV
POWER GROUP

29, 39 799

229
M 2022
00010

03/01/2022 184393 GREENCHEM
SOLUTIONS SRL

NANOLYTE 5, 44 799

230
M 2022
00011

03/01/2022 184277 ASOCIATIA OAMENI
BUNI

AOB 3, 9, 16,
21, 25

800

231
M 2022
00013

03/01/2022 184513 POLICOLOR S.A. Vopsești ușor cu
SPOR VOPSEA GEL
TIXO

2 800

232
M 2022
00014

03/01/2022 184211 ROXANA RALUCA
CULCEA TABAN

THE ALCHEMIST 5, 16, 29,
30, 32, 33,
34, 35, 40,
43

801

233
M 2022
00016

03/01/2022 184415 GABRIEL PIRCALABU PSIHOAID 44 806

234
M 2022
00018

04/01/2022 184257 SC BIG CARP SRL BIG CARP EST.IN
2020 BY A.R.

8, 11, 12,
20, 22, 25,
28, 31, 35,
41

807

235
M 2022
00019

06/01/2022 184278 ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE
ITERCOMUNITARĂ
ȚARA SILVANIEI

35 807

236
M 2022
00020

04/01/2022 184503 ANA ŢALEA N-ai scaun? CoprActiv.
Natural, efect laxativ

5, 35 808

237
M 2022
00021

04/01/2022 184361 WLC EXPERT
SERVICES SRL

AUTOMOTION
www.automotion.ro

35 808

238
M 2022
00022

04/01/2022 184279 BUILDING SUPPORT
SERVICES

BSS 37 809

239
M 2022
00027

04/01/2022 184384 BERE SCHEI S.R.L. DĂNILĂ'S 32 809

240
M 2022
00028

04/01/2022 184324 PADEL CLUB
BUCURESTI

Padelmania 41 810

241
M 2022
00029

04/01/2022 184280 SANVERO
HEALTHCARE SRL

saneo 10, 35 810

242
M 2022
00031

04/01/2022 184281 IARO TRADING SRL HOME COMFORT 3, 6, 16, 21 810

243
M 2022
00034

04/01/2022 184282 PLACINTE MD SRL Bistro WEISS 43 811

244
M 2022
00036

04/01/2022 184283 STUDIO BREZEN SRL STUDIO BREZEN 42, 44 811

245
M 2022
00042

05/01/2022 184392 MAGIC MAKER
MEDIA HOUSE SRL

Provocare pe care 9, 16, 28,
35, 38, 41,
42

812
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246
M 2022
00044

05/01/2022 184412 EUREST ROM S.R.L Food4Family 35, 43 813

247
M 2022
00050

05/01/2022 184284 GLOBAL OPTIX
PARTNER S.R.L.

2See 9, 35, 39 813

248
M 2022
00051

05/01/2022 184285 SC PPP PRINT SRL EMA Grafix 35 815

249
M 2022
00053

05/01/2022 184286 SC HOME & OFFICES
GLASS DESIGN SRL

GLASS DESIGN
HOME & OFFICE
Pasiune pentru
perfecțiune

19, 20, 35,
37

815

250
M 2022
00054

05/01/2022 184288 UDREA SILVIU
GABRIEL

ASCENDED 9, 35 816

251
M 2022
00055

05/01/2022 184235 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

CRYSTAL 34 818

252
M 2022
00059

06/01/2022 184330 NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

Chef Line Produs
Profesional

8, 21 818

253
M 2022
00063

06/01/2022 184130 SC DK SPORT
DISTRIBUTION &
CONSULTING SRL

DK SPORT 12, 20 819

254
M 2022
00070

06/01/2022 184289 FLOMON GUARD SRL FLOMON GUARD FM
G

45 819

255
M 2022
00071

06/01/2022 184382 MARTA ONILĂ MORF 41 820

256
M 2022
00072

12/01/2022 184364 ASOCIAȚIA
NAȚIONALĂ
PENTRU BĂUTURI
RĂCORITOARE
ROMÂNIA - ANBR

UNCHAIN 9, 25, 28,
29, 30, 32,
41, 42, 44

820

257
M 2022
00077

07/01/2022 184404 MAGNAPHARM
MARKETING & SALES
ROMANIA SRL

OVYX 5 821

258
M 2022
00081

07/01/2022 184290 SC DLPCLUB SRL Avocado 100%
HEALTHY TAKE
AWAY

35, 43 822

259
M 2022
00088

07/01/2022 184287 ȘTEFAN-VALENTIN
MANDACHI

MANDACHI
TELEVIJÂN

16, 25, 35,
41

822

260
M 2022
00090

07/01/2022 184410 DACIA PLANT ENZIM DIGEST 5 823

261
M 2022
00096

07/01/2022 184291 SC IND CEMA
INTERNATIONAL SRL

DEPOZIT VIRTUAL
powered by Vindem-
ieftin.ro

35, 37 823

262
M 2022
00098

07/01/2022 184293 SOLUTII AVANSATE
SRL

Păpuşi şi Poveşti
ROMÂNEȘTI

16, 28, 41 823

263
M 2022
00099

07/01/2022 184383 MIHAI ROTARU-
BUZDUGAN

Țafină 33 824

264
M 2022
00100

07/01/2022 184312 GEANIN PETRONEL
PATRICHE

CLINICA DIAMED 44 824

265
M 2022
00101

07/01/2022 184294 EXQUISITE ON LINE
S.R.L.

C'est La Vie beauty
salon

44 824
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266
M 2022
00103

08/01/2022 184408 IOANA-VERONICA
DAMIAN

YOLO PILATES 3, 9, 25,
27, 28, 32,
35, 41

825

267
M 2022
00106

09/01/2022 184445 SC PROSPERYA
FINANCIAL
MANAGEMENT SRL

FEMEIE, Înainte de
toate

38, 41 825

268
M 2022
00107

09/01/2022 184446 SC PROSPERYA
FINANCIAL
MANAGEMENT SRL

IN SECURITATE 38, 41 826

269
M 2022
00108

09/01/2022 184447 SC PROSPERYA
FINANCIAL
MANAGEMENT SRL

un VARF de ... 38, 41 827

270
M 2022
00110

09/01/2022 184204 SC PROSPERYA
FINANCIAL
MANAGEMENT SRL

AU FOST ȘI SUNT 38, 41 828

271
M 2022
00118

10/01/2022 184505 MIHAIL SUCIU OVERNIGHT
EXPRESS

12 828

272
M 2022
00119

10/01/2022 184386 CHROMOSOME
DYNAMICS SA

orgnit 9 829

273
M 2022
00120

10/01/2022 184539 RIVASOV SRL LUFTBURG 35, 36, 37 829

274
M 2022
00125

10/01/2022 184295 SOCIETATEA CIVILA
DE AVOCATI DOJANA
SI ASOCIATII

45 830

275
M 2022
00129

10/01/2022 184131 SC FOSTERRA
SERVICES S.R.L.

C Certis 9, 42 830

276
M 2022
00130

11/01/2022 184296 YOUTHFUL ZONE
S.R.L

SCYTE 42 831

277
M 2022
00134

11/01/2022 184528 OPTEAM MED SRL OPTEAM CHIRURGIE
ONCOLOGICA

44 833

278
M 2022
00136

11/01/2022 184297 CRISTINA GIOADĂ Neuitatele 16 833

279
M 2022
00142

11/01/2022 184394 TRANSILVANIA
HEALING MED SRL

Natural Healing Health
& Beauty

5 834

280
M 2022
00145

11/01/2022 184366 TATIANA TUZLUCOVA
MAXIM TROCIN

MAZZART 44 834

281
M 2022
00158

12/01/2022 184298 ACORD PLUS SRL sft Future Irrigation 11, 17 835

282
M 2022
00160

12/01/2022 184299 STAR SYSTEMS
DEFENCE S.R.L.

STAR SYSTEMS
DEFENCE For your
safety!

37, 45 836

283
M 2022
00162

12/01/2022 184300 INFOFARM S&I S.R.L. AFTOGERANIL 5 837

284
M 2022
00163

12/01/2022 184301 NEW FACTORY
IMPEX LTD S.R.L.

Karla Snack de la
Mama Natura

29, 31 837

285
M 2022
00173

12/01/2022 184538 ION CRINU CIRSTEA lutbit 7, 21 839
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286
M 2022
00174

12/01/2022 184302 STELLAR RE
INTERMEDIARIES
BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE SRL

Stellar Re 35, 36, 42 839

287
M 2022
00177

12/01/2022 184529 SMART BUY
CONCEPT SRL

IUKA 14 841

288
M 2022
00179

12/01/2022 184465 DF WORLD OF
SPICES GMBH

Povești cu Fuchs 29, 30 841

289
M 2022
00180

12/01/2022 184457 CONEX
DISTRIBUTION S.A

CONEXDIST 35 844

290
M 2022
00182

12/01/2022 184303 COSTEL NICULAE MP MyPlace - Feels
good to be Home

36 844

291
M 2022
00184

12/01/2022 184304 TEODOR-DANIEL
TUCA

pawtisserie.ro
homemade pet bakery
TANDRA

31, 35 845

292
M 2022
00187

12/01/2022 184541 NAGEL TREND
GROUPE S.R.L.

NATALI 3, 8, 11, 35 846

293
M 2022
00189

12/01/2022 184542 NAGEL TREND
GROUPE S.R.L.

KIEVSKAYA 3 848

294
M 2022
00191

12/01/2022 184543 CENTRUL MEDICAL
AVANTA S.R.L.

AVANTA 35, 41, 44 848

295
M 2022
00197

12/01/2022 184389 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

TRUE COLOURS 34 853

296
M 2022
00198

12/01/2022 184388 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

100% YOU 34 853

297
M 2022
00206

13/01/2022 184305 ALPIN 57 LUX S.A. MAESTRO ALPIN 29, 30 853

298
M 2022
00210

13/01/2022 184306 IOANA-VALENTINA
BADEA

Beauty Wise 44 854

299
M 2022
00212

13/01/2022 184397 ABV LEGAL
CONSULTING S.R.L.

DEBTOR YOUR
VIRTUAL DEBT
COLLECTOR

42, 45 854

300
M 2022
00216

13/01/2022 184307 TRES FACTORY
S.R.L.

LUPA 9, 42 854

301
M 2022
00230

13/01/2022 184527 WH PROTECT
PERFORMANCE SRL

WH PROTECT
PERFORMANCE

45 855

302
M 2022
00246

14/01/2022 184336 BBS MILITARY
COMPANY S.R.L

BBS MILITARY
COMPANY

45 855

303
M 2022
00248

14/01/2022 184337 S.C. POWDER FUN
S.R.L.

POWDER APRES SKI 41, 43 856

304
M 2022
00250

14/01/2022 184338 JKA WF ROMANIA
ASOCIATIA
NATIONALA DE
KARATE

JKA ROMANIA 41 857

305
M 2022
00253

14/01/2022 184340 LAURENTIU BAGIA BAGIA FAST FOOD
Pizza pui cu bacon
fresh food and grill

43 857
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306
M 2022
00256

14/01/2022 184339 VEGA NID INVEST
SRL

Tessero 14 857

307
M 2022
00266

14/01/2022 184186 MARCOS PROVIT
S.A.

EVOGREEN 3, 5, 35, 44 858

308
M 2022
00267

14/01/2022 184187 MARCOS PROVIT
S.A.

SĂNĂTATE LA
ÎNDEMÂNA TA!

3, 5, 35, 44 859

309
M 2022
00272

14/01/2022 184342 CATALIN PETRESCU IZAKAYA japanese
pub

43 860

310
M 2022
00274

15/01/2022 184343 GENERAL ALARM &
ESCORT SRL

GENERAL ALARM &
ESCORT SRL

45 860

311
M 2022
00278

17/01/2022 184407 LAVMI PERLA SRL Naturel Poiana
Izvoarelor

32, 35 860

312
M 2022
00281

17/01/2022 184406 LAVMI PERLA SRL Naturel POIANA
IZVOARELOR

32, 35 861

313
M 2022
00282

17/01/2022 184405 LAVMI PERLA SRL Naturel POIANA
IZVOARELOR

32, 35 862

314
M 2022
00286

17/01/2022 184344 ADIGÜZEL CUMALI Knife Man 43 863

315
M 2022
00290

17/01/2022 184373 ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE
MICROREGIONALĂ A
COMUNITĂȚILOR DIN
ZONA SĂTMARULUI

DIN INIMA
SĂTMARULUI
SZATMÁR SZWÉBÖL

29, 32 863

316
M 2022
00295

17/01/2022 184345 PERFECT GLOBAL
BUSINESS SRL

Bookster Read'n'Roll 16, 35, 39,
41

863

317
M 2022
00296

17/01/2022 184310 MANUELA TILEAGĂ PRIMO GAMES
JACKPOT 777

41 864

318
M 2022
00299

17/01/2022 184369 CONCEPT DESIGN
GRUP S.R.L.

PORTAL VILLAGE 43 864

319
M 2022
00300

17/01/2022 184368 TUDOR BĂLEANU TM TUDOR MOTORS 35 865

320
M 2022
00304

17/01/2022 184346 BPI MANAGEMENT
CONSULTING
ROMANIA SRL

BPI ROMANIA 35 865

321
M 2022
00318

26/01/2022 184347 ENERGYZONE SRL SANOTER CLINIC 44 865

322
M 2022
00319

18/01/2022 184117 KAREVIT FITINGS
IMPEX SRL

FÜLLËR 11, 35 866

323
M 2022
00322

18/01/2022 184348 VALENTIN-ROMEO
POPESCU

POEZIA VIETII 9, 35, 38,
41, 42

866

324
M 2022
00327

18/01/2022 184349 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS
ROMANIA SRL

OMITE 1, 5 867

325
M 2022
00328

18/01/2022 184350 HAMDI YILMAZ Gazete Balkan 38 867

326
M 2022
00331

18/01/2022 184351 S.C. MIRON AGENTIE
DIFUZARE S.R.L.

EDITURA MIRON 16, 35, 42 868

327
M 2022
00340

18/01/2022 184132 SC MONTEO TRIP
SRL

Relax la Greci Fă-ți
viața frumoasă!

43 871
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328
M 2022
00345

18/01/2022 184133 SC ANNĂ DRAGĂ
SRL

Annă Dragă EST. 2021 43 872

329
M 2022
00364

19/01/2022 184352 PHARMENT PLUS BENEVA + Sanatatea,
mai aproape.

3, 5, 10,
35, 44

873

330
M 2022
00365

19/01/2022 184353 KAMBEROGLU C Ciğeristan 43 873

331
M 2022
00370

19/01/2022 184354 SC MULTINVEST SRL AppartOffice by
Multinvest Group

36, 37, 42 874

332
M 2022
00374

19/01/2022 184134 SC MST BUBBLE
CONCEPT SRL

Delice Waffle Waffles &
More

30, 43 874

333
M 2022
00377

19/01/2022 184355 S.C. TOTALFERT
AGRO S.R.L

DAC-FERTNN 35 875

334
M 2022
00380

19/01/2022 184522 MILLIONDOLLARBABE
SRL

MILLION DOLLAR
BABE LUXURY NIGHT
WEAR

25, 35 875

335
M 2022
00381

19/01/2022 184414 SC WHITE CORAL
STONE 2010
COMERCIAL SRL

EAST COMFORT 24 876

336
M 2022
00397

19/01/2022 184227 VR BUSINESS
CAPITAL S.A.

VR CAPITAL
Investment Fund

36 876

337
M 2022
00400

19/01/2022 184153 NEVIO MEDICAL
S.R.L.

NEVIO 44 877

338
M 2022
00406

20/01/2022 184335 ERLINDA LIMITED ORESA INDUSTRA 35, 36, 37,
39

878

339
M 2022
00407

20/01/2022 184334 ERLINDA LIMITED ORESA INDUSTRA 35, 36, 37,
39

881

340
M 2022
00412

20/01/2022 184333 ERLINDA LIMITED ORESA INDUSTRA 35, 36, 37,
39

884

341
M 2022
00413

20/01/2022 184416 FAMILY SECURITY
COMPANY SRL

FAMILY SECURITY
COMPANY

45 888

342
M 2022
00414

20/01/2022 184417 NICU GRIGORAŞ PRO ORCHESTRA 41 889

343
M 2022
00421

20/01/2022 184418 SC DESERTA SRL CHICCO NERO 29, 30, 32,
33, 35, 43

889

344
M 2022
00422

20/01/2022 184419 SC DESERTA SRL CULINARTE 32, 33 890

345
M 2022
00424

20/01/2022 184420 SC DESERTA SRL 7 VALURI 30, 32, 33,
35, 43

890

346
M 2022
00425

20/01/2022 184421 ROSCA LAURENTIU
TIGAERU

Quasar & Co. 20, 24, 25,
27, 28

891

347
M 2022
00427

20/01/2022 184422 SC DESERTA SRL 7 VOGLIE 30, 32, 33,
35, 43

893

348
M 2022
00429

20/01/2022 184423 SC DESERTA SRL 7FREDDI 1, 32, 33,
35, 43

894

349
M 2022
00430

20/01/2022 184424 IONUT CORNELIU
DUMITRAS

YZZY 9, 35, 37,
38, 42

895

350
M 2022
00437

21/01/2022 184425 SC CULA CU BERE
SRL

Cula cu Bere
DIN MAIESTRIE
ARTIZANAL

40 895
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351
M 2022
00438

21/01/2022 184426 SC ROZETKALIVE
SRL

XDRUM 39, 41, 42,
44

896

352
M 2022
00449

21/01/2022 184427 SANVERO
HEALTHCARE S.R.L.

Sanvero Memohelp
Ginko Biloba 120 mg
Combinație unică
de ingrediente, cu
acțiune benefică
pentru memorie și
funcția cognitivă.
Supliment alimentar 30
comprimate

5, 35 896

353
M 2022
00451

21/01/2022 184428 WINTEC SRL CADO CYLINDER 6 897

354
M 2022
00452

21/01/2022 184323 ORAL DESIGN ALBA
SRL

OPEN DESIGN 44 897

355
M 2022
00458

22/01/2022 184429 SC IND CEMA
INTERNATIONAL SRL

#REZISTENT 35, 37 898

356
M 2022
00459

22/01/2022 184430 NICOLETA TEMELIE FITZ 25, 35 898

357
M 2022
00469

28/01/2022 184431 SC WHITE
TIGER GUARD
PROTECTION SRL

WHITE TIGER
GUARD
PROTECTION

45 901

358
M 2022
00472

25/01/2022 184432 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

GAZDA FAVORITĂ 35, 38, 41 901

359
M 2022
00479

25/01/2022 184195 TAS ABDURRAHIM PERLA TRANS 39 901

360
M 2022
00483

25/01/2022 184203 MARK CRISTOPHER
CRIVACI

RAINSO 35 902

361
M 2022
00484

25/01/2022 184202 MARK CRISTOPHER
CRIVACI

AAYUVEDA 35 902

362
M 2022
00486

25/01/2022 184433 COMUNA SICULENI MADÈFALVI HÚS 29 902

363
M 2022
00489

25/01/2022 184435 BEST IN TOWN
DESIGN

Bit BEST IN TOWN
Design CUSTOMIZE
PERSONALITIES

25, 35, 42 903

364
M 2022
00490

25/01/2022 184154 ASOCIAȚIA LA
FIGURA

HARABABURA 41 903

365
M 2022
00496

25/01/2022 184436 SC ROMSTAL IMEX
SRL

Smart Days 9, 11, 19,
20, 31, 35,
36, 37, 39,
41

904

366
M 2022
00505

26/01/2022 184437 G-UNION REAL
ESTATE SRL

residence Barrio 35, 36, 37,
43

920

367
M 2022
00515

26/01/2022 184537 MG MEDICAL
ECOLINE SRL

mgm MG MEDICAL
ECOLINE

10, 35, 37 922

368
M 2022
00517

26/01/2022 184438 TEODOR BLENDEA Fratelli Blendea 36, 37 923

369
M 2022
00520

26/01/2022 184253 EXTRAMALL
INTERNATIONAL
GROUP

EXTRA MALL 35 924
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370
M 2022
00522

26/01/2022 184439 MAGISTRA C&C
S.R.L.

magistra cc 5 925

371
M 2022
00527

26/01/2022 184213 NABI AUTO MARKET
SRL

NABI MARKET 5, 6, 9, 10,
11, 12, 16,
21, 25, 27,
37

928

372
M 2022
00528

26/01/2022 184399 RIN FOOD & BAR SRL Z ZOORA 43 929

373
M 2022
00532

26/01/2022 184440 SC OCAR SERV SRL OLTCIT CLUB 28 930

374
M 2022
00534

26/01/2022 184441 SC OCAR SERV SRL OLTENA 28 930

375
M 2022
00540

27/01/2022 184500 ETAMADE ETAMADE 9, 42 931

376
M 2022
00541

27/01/2022 184228 MAICOR CLEAN
S.R.L.

MAICOR CLEAN 37 933

377
M 2022
00542

27/01/2022 184292 VENTILATORUL 1932
S.A.

SAVEB 7 934

378
M 2022
00546

27/01/2022 184468 R.N.P. ROMSILVA-
ADMINISTRAŢIA
PARCULUI NAŢIONAL
BUILA-VÂNTURARIŢA
RA

Parcul Național Buila
Vânturarița

41, 44 934

379
M 2022
00549

27/01/2022 184116 PRO ARHITECTURA
S.R.L.

PRO.ARHITECTURA
ARHITECTURĂ
URBANISM
RESTAURARE
CONSULTANȚĂ

37, 42 935

380
M 2022
00555

27/01/2022 184370 GULLIVER
INVESTMENTS S.R.L.

GULLIVER
INVESTMENTS
BUSINESS THAT
MAKES SENSE

36 935

381
M 2022
00561

27/01/2022 184469 CIP SECURITY TM
SRL

CIP SECURITY TM 45 936

382
M 2022
00565

27/01/2022 184470 STAR GLASS DECOR
SRL

Star Decor 31, 35 936

383
M 2022
00566

27/01/2022 184472 DANTE
INTERNATIONAL S.A.

STHORM WE'VE GOT
YOU COVERED

12 936

384
M 2022
00572

28/01/2022 184216 BELL GATEWAY
S.R.L.

LogiPic bell gateway 9, 42 937

385
M 2022
00573

28/01/2022 184471 ALINA PAUL DO SECURITY GRUP
PAZĂ ȘI PROTECȚIE

37, 38, 39,
45

937

386
M 2022
00579

28/01/2022 184325 EMANUEL ROMOSAN PROSAL 37, 39, 40 938

387
M 2022
00580

28/01/2022 184473 COW GENETICS
S.R.L.

COW GENETICS 35, 42, 44 939

388
M 2022
00581

28/01/2022 184747 COW GENETICS
S.R.L.

Aristocrat Vet pentru ca
noua ne pasa

35, 42, 44 939

389
M 2022
00589

28/01/2022 184225 CORINA LENUȚA
CHERECHEȘ

CAMELOT 43 940
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390
M 2022
00591

28/01/2022 184475 SC ENACHE
MORARIT SRL

ENACHE-MORĂRIT
MORĂRIT ȘI
PANIFICAȚIE din 1990

30, 35 940

391
M 2022
00592

28/01/2022 184476 SC ENACHE
MORARIT SRL

Sănătate înainte de
toate!

30, 35 946

392
M 2022
00600

28/01/2022 184477 NINODOM ONLINE
SRL

LittleDomi 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
14, 17, 21

952

393
M 2022
00653

31/01/2022 184512 DOL-PROTECTION
GUARD S.R.L.

DOL PROTECTION
GUARD

45 955

394
M 2022
00656

31/01/2022 184478 SYNTEK ENERGY
ACTIVE SRL

SYNTEK UPS Best
Reliability & High
Performance

9 956

395
M 2022
00657

31/01/2022 184479 OVIDIU MIHAI
CIOBANU

K krispy 30, 43 956

396
M 2022
00658

31/01/2022 184398 LAURA MOCANU STRIPP LIPS
Technique by Dr. Laura
Mocanu

35, 41, 44 957

397
M 2022
00660

31/01/2022 184456 S.C.CONEX
DISTRIBUTION S.A.

ATKparts 35 957

398
M 2022
00665

31/01/2022 184480 TOBACCO LOGISTIC
& MARKETING

ARTIST 9, 34 958

399
M 2022
00671

31/01/2022 184481 TOBACCO LOGISTIC
& MARKETING SRL

URBANO 9, 34, 35 958

400
M 2022
00681

31/01/2022 184482 WISE WEB
SOLUTIONS

JOOBO WISEST WAY 35 959

401
M 2022
00700

01/02/2022 184483 ABABEI ANA-MARIA AMA Music SCHOOL
By Ana - Maria Ababei

41 959

402
M 2022
00707

01/02/2022 184264 CARETTA SRL stiletto 6, 17, 19,
35

960

403
M 2022
00708

01/02/2022 184375 CARETTA SRL attica 6, 17, 19,
35

970

404
M 2022
00713

01/02/2022 184484 DARYGLOBALMIX
S.R.L

DARYX 9, 12, 20 981

405
M 2022
00714

01/02/2022 184485 SC PRODAL 94 SRL Wembley Light 33, 35, 39 982

406
M 2022
00720

01/02/2022 184486 UDREA SILVIU
GABRIEL

TOPY 9, 35 982

407
M 2022
00725

01/02/2022 184401 SC PASTIFLOR SRL EDEEA 30, 41, 43 984

408
M 2022
00730

02/02/2022 184487 S.C. ESIMPLU S.R.L. esimplu 35, 38 985

409
M 2022
00751

02/02/2022 184488 UDREA GABRIEL
SILVIU

FUNGIFT 9, 35 987

410
M 2022
00752

02/02/2022 184489 SC HOME & OFFICES
GLASS DESIGN SRL

ELEPHANT
EVOLUTION

19, 20, 35,
37

989

411
M 2022
00753

02/02/2022 184490 SC HOME & OFFICES
GLASS DESIGN SRL

BUTTERFLY
EVOLUTION

19, 20, 35,
37

989

412
M 2022
00755

02/02/2022 184491 SC HOME & OFFICES
GLASS DESIGN SRL

SHARK EVOLUTION 19, 20, 35,
37

990
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413
M 2022
00756

02/02/2022 184492 SC HOME & OFFICES
GLASS DESIGN SRL

ZEBRA EVOLUTION 19, 20, 35,
37

990

414
M 2022
00758

02/02/2022 184493 SC PRODAL 94 SRL Wembley Lychee&
Lemon

33, 35, 39 991

415
M 2022
00759

02/02/2022 184379 CONSTANTIN
ALEXANDRU

Gruiul Colunului 35, 39 992

416
M 2022
00763

02/02/2022 184263 CARETTA SRL pelican 6, 19, 35 992

417
M 2022
00764

02/02/2022 184494 DARIUS-ENEA
MÂRZA

Wonderland 35, 41, 43 1001

418
M 2022
00766

02/02/2022 184495 DARIUS-ENEEA
MÂRZA

WONDERLAND 35, 41, 43 1002

419
M 2022
00781

03/02/2022 184450 ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIV MUNTEANU
FIGHT CLUB

MUNTEANU FIGHT
CLUB

35, 41 1002

420
M 2022
00784

03/02/2022 184180 WOVEO LTD gate2way 35, 36, 42 1003

421
M 2022
00785

03/02/2022 184110 SURPRIZE LA
DOMICILIU S.R.L.

Surprize și cadouri în
România

35, 41 1003

422
M 2022
00786

03/02/2022 184496 SC ONE WAY
DISTRIBUTION SRL

SENZORIAL 33 1004

423
M 2022
00820

03/02/2022 184497 JUPIDOR MOBILE
SRL

Klap 35, 36, 37,
38, 39

1004

424
M 2022
00821

03/02/2022 184380 CATALIN-VIOREL
PINTEA

KVP MOBILI 20 1004

425
M 2022
00824

03/02/2022 184498 MAMITZU CONCEPT PetMania 41 1005

426
M 2022
00843

04/02/2022 184499 ASOCIATIA
CULTURALA
DIOGENE

civicultura 41 1006

427
M 2022
00844

04/02/2022 184516 ASOCIATIA
CULTURALA
DIOGENE

41 1006

428
M 2022
00845

04/02/2022 184517 FELIX ALEXANDRU
BIRIESCU

TRUFEX 29, 31 1006

429
M 2022
00847

04/02/2022 184341 SIA CRYSTAL SRL SIA CRYSTAL 45 1007

430
M 2022
00850

04/02/2022 184377 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

OBSIDIAN TOBACCO 34 1007

431
M 2022
00853

04/02/2022 184518 BUSINESS MIND BUSINESSMIND
creativity meets results

35, 41, 42 1008

432
M 2022
00865

04/02/2022 184519 SIMOSIC SRL La Pasaj 35 1008

433
M 2022
00871

04/02/2022 184317 ATLANTIC MOBILE
SRL

atlantic mobile 9, 12, 21,
35

1009

434
M 2022
00880

07/02/2022 184135 EUGEN DRUTA Jinars de Săcălaia 33 1012

435
M 2022
00898

07/02/2022 184520 MEDIA CONSULTA
INTERNATIONAL SRL

LADYDRIVERS.COM
Ladies First

9, 35, 39 1012
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436
M 2022
00905

07/02/2022 184178 PRAETORIAN
SECURITY TEAM
S.R.L.

PRAETORIAN
SECURITY TEAM
SECURITY BY
INTELLIGENCE

45 1013

437
M 2022
01347

21/02/2022 184521 MANAGEMENT
OBJECTIVES SA

Dunăreana 30 1013
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(111) (210)

171902 M 2020 00922 646
184107 M 2019 00778 645
184108 M 2021 09138 786
184109 M 2021 08860 744
184110 M 2022 00785 1003
184111 M 2018 05536 635
184112 M 2018 01295 586
184113 M 2021 09291 797
184114 M 2018 01400 588
184115 M 2018 03783 597
184116 M 2022 00549 935
184117 M 2022 00319 866
184118 M 2021 09269 796
184119 M 2021 09266 795
184120 M 2021 09265 795
184121 M 2021 09267 795
184122 M 2021 09270 796
184123 M 2018 02694 592
184124 M 2018 02698 592
184125 M 2021 07421 667
184126 M 2018 00875 586
184127 M 2018 01306 587
184128 M 2016 06588 584
184129 M 2021 08817 740
184130 M 2022 00063 819
184131 M 2022 00129 830
184132 M 2022 00340 871
184133 M 2022 00345 872
184134 M 2022 00374 874
184135 M 2022 00880 1012
184136 M 2020 06565 650
184137 M 2020 07267 650
184138 M 2020 09071 653
184139 M 2021 00630 654
184140 M 2021 03004 657
184141 M 2021 01963 656
184142 M 2021 04143 660
184143 M 2018 00715 585
184144 M 2018 04871 616
184145 M 2018 04870 605
184146 M 2021 08130 713
184147 M 2021 09213 790
184148 M 2021 09217 792

Nr. marcă Nr. depozit pag.
184149 M 2021 09214 791
184150 M 2018 02343 591
184151 M 2021 06827 665
184152 M 2018 03112 594
184153 M 2022 00400 877
184154 M 2022 00490 903
184155 M 2021 07665 672
184156 M 2018 01451 588
184157 M 2021 09165 786
184158 M 2021 09093 780
184159 M 2021 08691 731
184160 M 2021 08692 732
184161 M 2021 08984 763
184162 M 2021 08996 767
184163 M 2016 02075 583
184164 M 2015 05474 581
184165 M 2016 02085 584
184166 M 2021 09202 787
184167 M 2021 09042 779
184168 M 2021 09192 787
184169 M 2021 08056 709
184170 M 2021 08141 713
184171 M 2021 08611 721
184172 M 2021 08614 725
184173 M 2018 05192 631
184174 M 2018 03640 596
184175 M 2018 03639 596
184176 M 2018 05020 630
184177 M 2018 05715 635
184178 M 2022 00905 1013
184179 M 2022 00004 798
184180 M 2022 00784 1003
184181 M 2020 01533 647
184182 M 2018 01867 589
184183 M 2018 06492 639
184184 M 2021 07598 669
184185 M 2021 09124 785
184186 M 2022 00266 858
184187 M 2022 00267 859
184188 M 2018 04467 602
184189 M 2018 04468 602
184190 M 2021 09040 778
184191 M 2018 03894 598

Nr. marcă Nr. depozit pag.
184192 M 2018 05968 636
184193 M 2018 04204 600
184194 M 2018 04546 603
184195 M 2022 00479 901
184196 M 2018 07731 643
184197 M 2018 05476 634
184198 M 2018 05473 634
184199 M 2019 06835 646
184200 M 2018 02104 590
184201 M 2018 03083 593
184202 M 2022 00484 902
184203 M 2022 00483 902
184204 M 2022 00110 828
184205 M 2016 00984 583
184206 M 2021 07669 673
184207 M 2021 08035 707
184208 M 2021 08915 748
184209 M 2018 04249 601
184210 M 2018 04248 600
184211 M 2022 00014 801
184212 M 2018 03273 594
184213 M 2022 00527 928
184214 M 2021 03766 659
184215 M 2018 00970 586
184216 M 2022 00572 937
184217 M 2021 07313 667
184218 m 2021 09095 780
184219 M 2021 09096 780
184220 M 2018 04942 629
184221 M 2018 04941 629
184222 M 2018 03493 596
184223 M 2018 03492 595
184224 M 2018 03435 595
184225 M 2022 00589 940
184226 M 2018 02513 591
184227 M 2022 00397 876
184228 M 2022 00541 933
184229 M 2021 08605 721
184230 M 2013 07259 581
184231 M 2015 07485 582
184232 M 2021 05400 661
184233 M 2021 05849 661
184234 M 2021 08859 741
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184235 M 2022 00055 818
184236 M 2021 07908 705
184237 M 2021 07951 706
184238 M 2021 08037 707
184239 M 2021 08058 712
184240 M 2021 08145 717
184241 M 2021 08288 718
184242 M 2021 08537 719
184243 M 2021 08638 728
184244 M 2021 08639 729
184245 M 2021 08667 730
184246 M 2021 08749 736
184247 M 2021 08752 737
184248 M 2021 08867 746
184249 M 2021 08952 752
184250 M 2021 08966 753
184251 M 2021 08967 754
184252 M 2021 08699 734
184253 M 2022 00520 924
184254 M 2015 07483 581
184255 M 2015 07484 582
184256 M 2021 09029 771
184257 M 2022 00018 807
184258 M 2018 03320 594
184259 M 2021 08650 729
184260 M 2021 05961 665
184261 M 2018 06530 640
184262 M 2021 06709 665
184263 M 2022 00763 992
184264 M 2022 00707 960
184265 M 2018 01950 589
184266 M 2018 04463 601
184267 M 2018 04597 604
184268 M 2018 04598 604
184269 M 2021 08675 730
184270 M 2021 08788 738
184271 M 2021 07559 668
184272 M 2018 02191 590
184273 M 2018 02192 591
184274 M 2020 02672 647
184275 M 2021 09103 783
184276 M 2021 09104 784
184277 M 2022 00011 800

Nr. marcă Nr. depozit pag.
184278 M 2022 00019 807
184279 M 2022 00022 809
184280 M 2022 00029 810
184281 M 2022 00031 810
184282 M 2022 00034 811
184283 M 2022 00036 811
184284 M 2022 00050 813
184285 M 2022 00051 815
184286 M 2022 00053 815
184287 M 2022 00088 822
184288 M 2022 00054 816
184289 M 2022 00070 819
184290 M 2022 00081 822
184291 M 2022 00096 823
184292 M 2022 00542 934
184293 M 2022 00098 823
184294 M 2022 00101 824
184295 M 2022 00125 830
184296 M 2022 00130 831
184297 M 2022 00136 833
184298 M 2022 00158 835
184299 M 2022 00160 836
184300 M 2022 00162 837
184301 M 2022 00163 837
184302 M 2022 00174 839
184303 M 2022 00182 844
184304 M 2022 00184 845
184305 M 2022 00206 853
184306 M 2022 00210 854
184307 M 2022 00216 854
184308 M 2015 00594 581
184309 M 2021 08874 747
184310 M 2022 00296 864
184311 M 2021 09100 780
184312 M 2022 00100 824
184313 M 2019 03133 645
184314 M 2018 04933 629
184315 M 2018 04547 603
184316 M 2017 07894 585
184317 M 2022 00871 1009
184318 M 2020 08632 651
184319 M 2018 05206 631
184320 M 2018 06072 636

Nr. marcă Nr. depozit pag.
184321 M 2021 07474 668
184322 M 2018 04958 630
184323 M 2022 00452 897
184324 M 2022 00028 810
184325 M 2022 00579 938
184326 M 2018 06230 638
184327 M 2018 06215 637
184328 M 2018 06217 637
184329 M 2018 06227 638
184330 M 2022 00059 818
184331 M 2018 02735 593
184332 M 2020 08739 652
184333 M 2022 00412 884
184334 M 2022 00407 881
184335 M 2022 00406 878
184336 M 2022 00246 855
184337 M 2022 00248 856
184338 M 2022 00250 857
184339 M 2022 00256 857
184340 M 2022 00253 857
184341 M 2022 00847 1007
184342 M 2022 00272 860
184343 M 2022 00274 860
184344 M 2022 00286 863
184345 M 2022 00295 863
184346 M 2022 00304 865
184347 M 2022 00318 865
184348 M 2022 00322 866
184349 M 2022 00327 867
184350 M 2022 00328 867
184351 M 2022 00331 868
184352 M 2022 00364 873
184353 M 2022 00365 873
184354 M 2022 00370 874
184355 M 2022 00377 875
184356 M 2021 08414 719
184357 M 2021 08767 737
184358 M 2018 05737 636
184359 M 2016 00630 582
184360 M 2018 07062 640
184361 M 2022 00021 808
184362 M 2020 08650 651
184363 M 2021 01583 656
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184364 M 2022 00072 820
184365 M 2021 07722 673
184366 M 2022 00145 834
184367 M 2021 08790 738
184368 M 2022 00300 865
184369 M 2022 00299 864
184370 M 2022 00555 935
184371 M 2021 08939 748
184372 M 2020 08906 652
184373 M 2022 00290 863
184374 M 2018 07703 642
184375 M 2022 00708 970
184376 M 2021 08814 739
184377 M 2022 00850 1007
184378 M 2021 08261 717
184379 M 2022 00759 992
184380 M 2022 00821 1004
184381 M 2021 07233 666
184382 M 2022 00071 820
184383 M 2022 00099 824
184384 M 2022 00027 809
184385 M 2021 09218 793
184386 M 2022 00119 829
184387 M 2021 09286 796
184388 M 2022 00198 853
184389 M 2022 00197 853
184390 M 2021 07645 671
184391 M 2018 02545 592
184392 M 2022 00042 812
184393 M 2022 00010 799
184394 M 2022 00142 834
184395 M 2018 03676 597
184396 M 2018 01343 587
184397 M 2022 00212 854
184398 M 2022 00658 957
184399 M 2022 00528 929
184400 M 2021 00370 654
184401 M 2022 00725 984
184402 M 2018 07238 641
184403 M 2018 03102 593
184404 M 2022 00077 821
184405 M 2022 00282 862
184406 M 2022 00281 861

Nr. marcă Nr. depozit pag.
184407 M 2022 00278 860
184408 M 2022 00103 825
184409 M 2021 08865 745
184410 M 2022 00090 823
184411 M 2018 01404 588
184412 M 2022 00044 813
184413 M 2021 07155 666
184414 M 2022 00381 876
184415 M 2022 00016 806
184416 M 2022 00413 888
184417 M 2022 00414 889
184418 M 2022 00421 889
184419 M 2022 00422 890
184420 M 2022 00424 890
184421 M 2022 00425 891
184422 M 2022 00427 893
184423 M 2022 00429 894
184424 M 2022 00430 895
184425 M 2022 00437 895
184426 M 2022 00438 896
184427 M 2022 00449 896
184428 M 2022 00451 897
184429 M 2022 00458 898
184430 M 2022 00459 898
184431 M 2022 00469 901
184432 M 2022 00472 901
184433 M 2022 00486 902
184435 M 2022 00489 903
184436 M 2022 00496 904
184437 M 2022 00505 920
184438 M 2022 00517 923
184439 M 2022 00522 925
184440 M 2022 00532 930
184441 M 2022 00534 930
184442 M 2020 04444 648
184443 M 2021 08585 720
184444 M 2018 04105 599
184445 M 2022 00106 825
184446 M 2022 00107 826
184447 M 2022 00108 827
184448 M 2018 05131 631
184449 M 2020 04547 648
184450 M 2022 00781 1002

Nr. marcă Nr. depozit pag.
184451 M 2021 07938 706
184452 M 2021 08302 718
184453 M 2018 08143 644
184454 M 2021 00444 654
184455 M 2021 08834 740
184456 M 2022 00660 957
184457 M 2022 00180 844
184458 M 2018 06349 639
184459 M 2018 04038 598
184460 M 2018 07841 644
184461 M 2021 08981 762
184462 M 2018 05052 630
184463 M 2018 04540 602
184464 M 2018 08552 645
184465 M 2022 00179 841
184466 M 2021 09219 794
184467 M 2021 00952 655
184468 M 2022 00546 934
184469 M 2022 00561 936
184470 M 2022 00565 936
184471 M 2022 00573 937
184472 M 2022 00566 936
184473 M 2022 00580 939
184475 M 2022 00591 940
184476 M 2022 00592 946
184477 M 2022 00600 952
184478 M 2022 00656 956
184479 M 2022 00657 956
184480 M 2022 00665 958
184481 M 2022 00671 958
184482 M 2022 00681 959
184483 M 2022 00700 959
184484 M 2022 00713 981
184485 M 2022 00714 982
184486 M 2022 00720 982
184487 M 2022 00730 985
184488 M 2022 00751 987
184489 M 2022 00752 989
184490 M 2022 00753 989
184491 M 2022 00755 990
184492 M 2022 00756 990
184493 M 2022 00758 991
184494 M 2022 00764 1001
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184495 M 2022 00766 1002
184496 M 2022 00786 1004
184497 M 2022 00820 1004
184498 M 2022 00824 1005
184499 M 2022 00843 1006
184500 M 2022 00540 931
184501 M 2022 00008 799
184502 M 2022 00009 799
184503 M 2022 00020 808
184504 M 2018 04914 628
184505 M 2022 00118 828
184506 M 2021 08861 744
184507 M 2018 02047 590
184508 M 2018 07301 642
184509 M 2021 07922 705
184510 M 2021 07851 704
184511 M 2021 08854 740
184512 M 2022 00653 955
184513 M 2022 00013 800
184514 M 2018 03716 597
184515 M 2018 03712 597
184516 M 2022 00844 1006
184517 M 2022 00845 1006
184518 M 2022 00853 1008
184519 M 2022 00865 1008
184520 M 2022 00898 1012
184521 M 2022 01347 1013
184522 M 2022 00380 875
184523 M 2021 08712 735
184524 M 2021 08875 747
184525 M 2016 01997 583
184526 M 2020 08898 652
184527 M 2022 00230 855
184528 M 2022 00134 833
184529 M 2022 00177 841
184530 M 2018 07438 642
184531 M 2018 08426 644
184532 M 2018 01799 589
184533 M 2018 07066 641
184534 M 2021 03072 657
184535 M 2021 00710 655
184536 M 2018 07755 643
184537 M 2022 00515 922

Nr. marcă Nr. depozit pag.
184538 M 2022 00173 839
184539 M 2022 00120 829
184540 M 2021 07632 671
184541 M 2022 00187 846
184542 M 2022 00189 848
184543 M 2022 00191 848
184747 M 2022 00581 939
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(540) (210)

M 2019 00778 645
M 2018 00715 585
M 2021 08692 732
M 2021 08996 767
M 2022 00019 807
M 2022 00125 830
M 2022 00844 1006
M 2021 08814 739

#REZISTENT M 2022 00458 898
100% YOU M 2022 00198 853

2See M 2022 00050 813
7FREDDI M 2022 00429 894

7th Nature fiecare
zi este o zi bună M 2020 08650

651

7 VALURI M 2022 00424 890
7 VOGLIE M 2022 00427 893

AAYUVEDA M 2022 00484 902
ACADEMIA

OAMENILOR
DE ŞTIINŢĂ DIN

ROMÂNIA FONDATĂ
1935 ACADEMY
OF ROMANIAN

SCIENTISTS M 2018 03435

595

acasa magazin M 2018 03783 597
ACCOLADES M 2018 00970 586

Activit CÂRCEL
FORTE Spune adio

cârceilor! AESCULAP M 2021 01963

656

ADRIAN COPILUL
MINUNE M 2018 02191

590

ADRIAN MINUNE M 2018 02192 591
Aesthetique Therapy M 2021 08817 740

AFTOGERANIL M 2022 00162 837
Ale Hop M 2020 06565 650

ALTFEL DFR
DOMENIILE

FRANCO ROMANE M 2021 09267

795

AMA Music SCHOOL
By Ana - Maria Ababei M 2022 00700

959

Amora winery M 2021 07598 669
Annabella Zilnic

PRODUS ÎN ROMÂNIA M 2021 08967
754

Annă Dragă EST. 2021 M 2022 00345 872

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ANTARKTYS vodka
7 TIMES DISTILLED
PURE CARPATHIAN
MOUNTAIN WATER M 2022 00004

798

AOB M 2022 00011 800
ap ambalajul perfect M 2018 03894 598

AppartOffice by
Multinvest Group M 2022 00370

874

ARA M 2021 08611 721
ARA M 2021 08614 725

ARIMATEEA M 2021 07722 673
Aristocrat Vet pentru

ca noua ne pasa M 2022 00581
939

ARMANDA M 2018 08552 645
ARTIST M 2022 00665 958

ASCENDED M 2022 00054 816
Atelierul de

Resurse Umane M 2018 02047
590

Atelierul de Zâmbete
arta modelarii dentare M 2021 07908

705

ATKparts M 2022 00660 957
atlantic mobile M 2022 00871 1009

attica M 2022 00708 970
AU FOST ȘI SUNT M 2022 00110 828

AUTOMOTION
www.automotion.ro M 2022 00021

808

AVANTA M 2022 00191 848
AVANTGARDEN

CORESI M 2015 05474
581

AVENA MEDICA M 2021 08966 753
Aventura Trekking M 2018 08426 644

Avocado 100%
HEALTHY TAKE AWAY M 2022 00081

822

BAGIA FAST FOOD
Pizza pui cu bacon
fresh food and grill M 2022 00253

857

BBS MILITARY
COMPANY M 2022 00246

855

Beauty Miles M 2018 04933 629
Beauty Wise M 2022 00210 854
BebeBrands M 2018 04870 605

BENEVA + Sanatatea,
mai aproape. M 2022 00364

873

BERE CZELL M 2020 01533 647
BERRYNADA M 2018 05131 631
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BIG CARP EST.IN
2020 BY A.R. M 2022 00018

807

BINISTE M 2021 03766 659
BioHEPATIC Forte M 2021 05400 661

Bistro WEISS M 2022 00034 811
Bit BEST IN TOWN

Design CUSTOMIZE
PERSONALITIES M 2022 00489

903

Blades pentru pasionați M 2021 08537 719
Blitz Cars Solution M 2021 05961 665

Blumi M 2018 08143 644
Bookster Read'n'Roll M 2022 00295 863

BPI ROMANIA M 2022 00304 865
BSS M 2022 00022 809

Buni din Sibiu M 2018 01451 588
BURGER MANIAX M 2020 07267 650
BUSINESSMIND

creativity meets results M 2022 00853
1008

BUTTERFLY
EVOLUTION M 2022 00753

989

C.C.Dentistry
we rise together M 2021 04143

660

C'est La Vie
beauty salon M 2022 00101

824

CADO CYLINDER M 2022 00451 897
cafeclient M 2018 04914 628
CAMELOT M 2022 00589 940

CAMPION ORIGINAL M 2021 09202 787
Casa Roth M 2021 08875 747

C Certis M 2022 00129 830
C Ciğeristan M 2022 00365 873

Chef Line Produs
Profesional M 2022 00059

818

CHICCO NERO M 2022 00421 889
CHOCO DECO M 2021 06709 665

CIMBRU MEAT FLAME M 2018 06072 636
CIP SECURITY TM M 2022 00561 936

civicultura M 2022 00843 1006
Cleanmann

Hygienetechnik M 2018 01343
587

CLINICA DIAMED M 2022 00100 824
Cnet CREDIT DE

NEVOI PERSONALE
PRIN INTERNET M 2021 08749

736

cocochard M 2021 09192 787

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

COMPLET AGRIA SERV M 2018 07062 640
CONEXDIST M 2022 00180 844

CONTILINE CLUB M 2018 01950 589
coresi Avantgarden M 2016 02085 584

CORESI
AVANTGARDEN M 2016 02075

583

COW GENETICS M 2022 00580 939
C plus de frumusete! M 2018 03712 597

CRYSTAL M 2022 00055 818
Cula cu Bere

DIN MAIESTRIE
ARTIZANAL M 2022 00437

895

CULINARTE M 2022 00422 890
CYBOURN M 2018 05737 636

DAC-FERTNN M 2022 00377 875
DĂNILĂ'S M 2022 00027 809

DARYX M 2022 00713 981
D DACICA M 2018 06530 640

DEBTOR YOUR
VIRTUAL DEBT

COLLECTOR M 2022 00212

854

Delice Waffle
Waffles & More M 2022 00374

874

DELV M 2018 01295 586
DEMO TECH

INVEST construcții /
demolări civile M 2021 07632

671

DENTALIS CLINICĂ
DENTARĂ &

MAXILO-FACIALĂ M 2018 05536

635

deomaxx M 2021 07474 668
DEPOZIT VIRTUAL

powered by
Vindem-ieftin.ro M 2022 00096

823

DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE M 2021 09265

795

DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE

VINURI ALTFEL,
DE DEALU MARE M 2021 09266

795

DIAMOND BALLROOM M 2021 09291 797
DIGASTROGEL

REFLUX M 2021 08638
728

DIN INIMA
SĂTMARULUI

SZATMÁR SZWÉBÖL M 2022 00290

863
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DISC GOLF
PARK ROMANIA M 2018 04942

629

DISC GOLF PARK
TRANSYLVANIA M 2018 04941

629

DJIA M 2021 00952 655
DK SPORT M 2022 00063 819

DOL PROTECTION
GUARD M 2022 00653

955

DOLY M 2018 01306 587
DOMENIILE FRANCO

ROMANE CUVEE
PAUL LOUIS

ALBERT GALERON M 2021 09269

796

DO SECURITY GRUP
PAZĂ ȘI PROTECȚIE M 2022 00573

937

DOXI club de lectură M 2018 04597 604
DOZO M 2020 08632 651

Dracula Neverland
Multiverse of Mystic M 2021 09100

780

DR-ONLINE M 2021 08261 717
Dunăreana M 2022 01347 1013
DURATUBE M 2018 02735 593

EAST COMFORT M 2022 00381 876
eConsultare publica M 2021 09103 783

EDEEA M 2022 00725 984
EDITURA MIRON M 2022 00331 868

Educaţie pentru viitor M 2018 04598 604
efervescent M 2018 02343 591

EFI EFI GARANT
GROUP IFN
SA Instituție

financiară de garanții M 2018 04546

603

EL CARRUSEL M 2021 09218 793
ELECTROSHOCK M 2018 04540 602

ELEPHANT
EVOLUTION M 2022 00752

989

EMA Grafix M 2022 00051 815
ENACHE-MORĂRIT

MORĂRIT ȘI
PANIFICAȚIE din 1990 M 2022 00591

940

ENZIM DIGEST M 2022 00090 823
eREGISTRATURA RE M 2021 09104 784
ÉRMELLÉKI TERMÉK

- PRODUCT OF
ÉRMELLÉK - PRODUS
DIN VALEA IERULUI M 2021 09219

794

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

esimplu M 2022 00730 985
ETAMADE M 2022 00540 931
Eurobites M 2021 09217 792
EuroFun M 2021 09214 791

Eurofunny M 2021 09213 790
EUROPA FM Cea
mai buna muzica
de ieri pana azi M 2018 04038

598

EUROPE TCV
POWER GROUP M 2022 00009

799

EVOGREEN M 2022 00266 858
EXPERIALIST M 2018 02513 591
EXTRA MALL M 2022 00520 924

Fabrica de Cultură M 2021 08141 713
FABRICA DE MAGIE M 2018 05473 634
FABRICA DE MAGIE
Tu, cu altă pălărie. M 2018 05476

634

FAMILY SECURITY
COMPANY M 2022 00413

888

faragrija.ro M 2021 08915 748
Fără pauză la
menopauză M 2021 07313

667

FARMACIA CU
TRADITIE 1995 M 2018 02694

592

FEMEIE,
Înainte de toate M 2022 00106

825

F Feruccio M 2018 07066 641
FITZ M 2022 00459 898

FLEXIMO M 2013 07259 581
FLEXIMO M 2015 07485 582

FLOMON GUARD FM G M 2022 00070 819
Food4Family M 2022 00044 813

FORTIS plus JOB-
URI & CARIERE M 2018 03676

597

Fratelli Blendea M 2022 00517 923
FRĂŢIA BERII M 2018 00875 586
FRUTTI fresh M 2018 06215 637

FÜLLËR M 2022 00319 866
FUNGIFT M 2022 00751 987

GALATEA TRAVEL M 2021 07645 671
gate2way M 2022 00784 1003

GAZDA FAVORITĂ M 2022 00472 901
Gazete Balkan M 2022 00328 867

GELATERIA Patri
PASTICCERIA M 2018 01400

588
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GENERAL ALARM
& ESCORT SRL M 2022 00274

860

GEOMETRIQ M 2021 08414 719
GETT'S MEN M 2018 04547 603

GLASS DESIGN HOME
& OFFICE Pasiune
pentru perfecțiune M 2022 00053

815

GOSPODĂRIA
LUI TIMPULEȚ M 2022 00008

799

Gruiul Colunului M 2022 00759 992
GULLIVER

INVESTMENTS
BUSINESS THAT
MAKES SENSE M 2022 00555

935

HAI LA MUNTE BRAN M 2021 08788 738
HANUL VOIEVOZILOR M 2018 02545 592

HARABABURA M 2022 00490 903
HARD SPINNING M 2020 04444 648

HERA M 2021 03072 657
HOME COMFORT M 2022 00031 810

hotel Pannonia M 2021 09138 786
HUNA M 2021 09124 785

HUTA SLAVIA M 2018 03273 594
iBROWLIFTING M 2021 00370 654

iki land M 2018 06492 639
IMPROVOCATIVE M 2021 08874 747

INA cofetărie
& patiserie M 2018 07755

643

IN SECURITATE M 2022 00107 826
iShisha M 2021 08675 730

IUKA M 2022 00177 841
IZAKAYA japanese pub M 2022 00272 860

Jazz & Blues CLUB M 2021 08035 707
Jinars de Săcălaia M 2022 00880 1012

JIUL 1919 M 2021 08130 713
JKA ROMANIA M 2022 00250 857

JOOBO WISEST WAY M 2022 00681 959
Jumari S Sibiu din 1922 M 2021 06827 665

KADET BLUE M 2018 06230 638
Karla Snack de
la Mama Natura M 2022 00163

837

Katarina WEIZER
KATALIN DESSERTS M 2021 08605

721

KIEVSKAYA M 2022 00189 848
K krispy M 2022 00657 956

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)
Klap M 2022 00820 1004

Knife Man M 2022 00286 863
kristali HOUSE
OF CRYSTALS M 2021 08650

729

KVP MOBILI M 2022 00821 1004
LABORATORUL
de COSMETICE M 2018 02698

592

LA CAPELA
SERVICII FUNERARE

COMPLETE M 2021 07233

666

LAC DE VERDE M 2019 06835 646
LA CULTURA

FASHION CLUB M 2021 08699
734

LADYDRIVERS.COM
Ladies First M 2022 00898

1012

La Pasaj M 2022 00865 1008
Laptaria lui Matache M 2021 08865 745

Lăptăria M.
FAPTE DE LAPTE M 2021 08834

740

LAURENT PUBLISHING
& SERVICES M 2021 09029

771

Legendary BÜRGER
Premium Pils M 2018 06217

637

LITTLE CHLOE M 2021 00630 654
LittleDomi M 2022 00600 952

LogiPic bell gateway M 2022 00572 937
LUFTBURG M 2022 00120 829

LUPA M 2022 00216 854
lutbit M 2022 00173 839

MADÈFALVI HÚS M 2022 00486 902
MAESTRO ALPIN M 2022 00206 853

magistra cc M 2022 00522 925
MAICOR CLEAN M 2022 00541 933

MANDACHI TELEVIJÂN M 2022 00088 822
MAZZART M 2022 00145 834

MDE CONVERTING M 2021 08302 718
medco connect M 2021 07851 704

medikáli PRIVATE
HEALTHCARE

SERVICES M 2021 09165

786

mgm MG MEDICAL
ECOLINE M 2022 00515

922

MIITZA M 2016 01997 583
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MILLION DOLLAR
BABE LUXURY
NIGHT WEAR M 2022 00380

875

Mi Piace Pasta Fresca M 2021 08585 720
Moara Veche

tradiţie şi suflet M 2016 00984
583

MOLDAVIA BEST M 2018 04248 600
MOLDAVIA CLASS M 2018 04249 601

MORE THAN
SALT SALT WITH
PERSONALITY M 2021 08861

744

MORF M 2022 00071 820
MP MyPlace - Feels
good to be Home M 2022 00182

844

MSA - METAL-
STEEL-ART - M 2021 08145

717

MUNTEANU
FIGHT CLUB M 2022 00781

1002

NABI MARKET M 2022 00527 928
N-ai scaun? CoprActiv.

Natural, efect laxativ M 2022 00020
808

NANOLYTE M 2022 00010 799
NATALI M 2022 00187 846

Natural Healing
Health & Beauty M 2022 00142

834

Naturel Poiana
Izvoarelor M 2022 00278

860

Naturel POIANA
IZVOARELOR M 2022 00282

862

Naturel POIANA
IZVOARELOR M 2022 00281

861

NAVD M 2018 01867 589
NB Nail Boutique M 2018 03320 594

Neuitatele M 2022 00136 833
NEVIO M 2022 00400 877

NICO'S CRISPY
FRIED CHICKEN M 2021 07665

672

Nutriento M 2021 00444 654
OAMENII SUNT

FRUMOŞI, FĂ-I SĂ
STRĂLUCEASCĂ! M 2018 03640

596

OBSIDIAN TOBACCO M 2022 00850 1007
O CARTE

PENTRU FIECARE M 2018 07841
644

OCTOPUS M 2015 00594 581
OKAOKO M 2018 07301 642

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

OLTCIT CLUB M 2022 00532 930
OLTENA M 2022 00534 930
OMITE M 2022 00327 867

OPEN DESIGN M 2022 00452 897
Opriţi timpul M 2018 03493 596

OPTEAM CHIRURGIE
ONCOLOGICA M 2022 00134

833

OQO BY STAR OPTIC M 2020 09071 653
ORESA INDUSTRA M 2022 00412 884
ORESA INDUSTRA M 2022 00407 881
ORESA INDUSTRA M 2022 00406 878

orgnit M 2022 00119 829
Originally Fruttia M 2018 06227 638

ORION M 2021 01583 656
OVERNIGHT EXPRESS M 2022 00118 828

OVYX M 2022 00077 821
Padelmania M 2022 00028 810
PANDERA M 2018 05206 631

Păpuşi şi Poveşti
ROMÂNEȘTI M 2022 00098

823

Parcul Național
Buila Vânturarița M 2022 00546

934

pawtisserie.ro
homemade pet

bakery TANDRA M 2022 00184

845

pelican M 2022 00763 992
PEOPLE ARE

BEAUTIFUL, MAKE
THEM SHINE! M 2018 03639

596

PERLA TRANS M 2022 00479 901
Petit Bébé M 2018 04871 616
PetMania M 2022 00824 1005

POEZIA VIETII M 2022 00322 866
POIANA NEGRI

DORNA CUMPĂTATĂ M 2021 09286
796

PORTAL VILLAGE M 2022 00299 864
Povești cu Fuchs M 2022 00179 841

POWDER APRES SKI M 2022 00248 856
PRAETORIAN

SECURITY TEAM
SECURITY BY

INTELLIGENCE M 2022 00905

1013

Prepdro Farm M 2021 09042 779
PRIMO GAMES
JACKPOT 777 M 2022 00296

864
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PRISACA MOLDOVA M 2021 05849 661
PRO.ARHITECTURA

ARHITECTURĂ
URBANISM

RESTAURARE
CONSULTANȚĂ M 2022 00549

935

PROASPĂT
COPT PÂINE

ARTIZANALĂ CU MAIA M 2021 08867

746

PROCONSIL m 2021 09095 780
PROCRAFT M 2018 07438 642

PROFIT.ro THE
HOME OF BUSINESS M 2018 07731

643

PRO ORCHESTRA M 2022 00414 889
PROSAL M 2022 00579 938

Provocare pe care M 2022 00042 812
PSIHOAID M 2022 00016 806

PSYCHO CHURROS
& COFFEE M 2021 08752

737

Puls M 2021 03004 657
Quasar & Co. M 2022 00425 891

RAINSO M 2022 00483 902
REALITATEA DIN

SPATELE FICȚIUNII M 2018 04463
601

Refeel M 2021 09040 778
Regio PROGRAMUL

OPERAŢIONAL
REGIONAL

Călătoria continuă! M 2018 03102

593

Relax la Greci Fă-
ți viața frumoasă! M 2022 00340

871

rentinsider M 2021 08984 763
REPO ENGINEERING M 2021 09096 780

residence Barrio M 2022 00505 920
Restaurant

BRAN PARC M 2021 08790
738

RING BET by PublicWin M 2018 04467 602
RING BET by PublicWin M 2018 04468 602

ROTILĂ M 2020 00922 646
RR REVERSO

Fashion Eyewear M 2021 08952
752

RR ROD ROMÂNESC M 2018 07703 642
S.S. ASSAULT GROUP M 2021 08859 741

SAGA M 2018 05020 630
salt resort M 2016 06588 584

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Sănătate
înainte de toate! M 2022 00592

946

SĂNĂTATE LA
ÎNDEMÂNA TA! M 2022 00267

859

saneo M 2022 00029 810
SANOTER CLINIC M 2022 00318 865
Sanvero Coenzima

Q10 FORTE M 2021 08667
730

Sanvero Memohelp
Ginko Biloba 120 mg

Combinație unică
de ingrediente, cu
acțiune benefică

pentru memorie și
funcția cognitivă.

Supliment alimentar
30 comprimate M 2022 00449

896

Sanvero SeptiBlu
Albastru de metilen 3
mg Vitamina C 100 mg M 2021 08639

729

Sartoria Ilda
Stefani 1982 M 2018 05192

631

SAVEB M 2022 00542 934
SCANDINAVIAN
DESIGN HOUSE M 2015 07484

582

SCYTE M 2022 00130 831
SD M 2021 08767 737

SDH M 2015 07483 581
Select Travel M 2017 07894 585
SENZORIAL M 2022 00786 1004
SEVE SHOP M 2021 08712 735

sft Future Irrigation M 2022 00158 835
SHARK EVOLUTION M 2022 00755 990

SIA CRYSTAL M 2022 00847 1007
Smart Days M 2022 00496 904

Speakings Primul
show de vorbit în

public din România M 2018 04105

599

SPIDERLINKED
LINKING THE FUTURE
WITH THE PRESENT M 2021 08691

731

SPORTMedLab
HEALTH POWER

STRENGTH BALANCE M 2021 07669

673

S Senior M 2018 01404 588
Star Decor M 2022 00565 936
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STAR SYSTEMS
DEFENCE For
your safety! M 2022 00160

836

Stellar Re M 2022 00174 839
STHORM WE'VE

GOT YOU COVERED M 2022 00566
936

stiletto M 2022 00707 960
STREETAWARE M 2016 00630 582

STRESS CONGRESS M 2018 06349 639
STRIPP LIPS Technique

by Dr. Laura Mocanu M 2022 00658
957

STUDIO BREZEN M 2022 00036 811
Surprize La tine acasă M 2021 08860 744

Surprize și cadouri
în România M 2022 00785

1003

SYNTEK UPS
Best Reliability &
High Performance M 2022 00656

956

SYNTESIO M 2018 01799 589
Țafină M 2022 00099 824

TAIJIDAO the
power of balance M 2018 05968

636

Te simti bine
in pielea ta M 2018 03716

597

Tessero M 2022 00256 857
TGI TERM Calitatea

face diferenta M 2018 05052
630

THE ALCHEMIST M 2022 00014 801
THE RED PATROL
COMMUNIST DUTY

TOUR OF BUCHAREST M 2018 04204

600

tin SCHIMBĂ VIEȚI M 2021 08056 709
TISODENT M 2021 07421 667

TM TUDOR MOTORS M 2022 00300 865
TOPY M 2022 00720 982

TRADIŢII DE
LA BUNICA M 2018 03492

595

Transilvania
Investments M 2021 08939

748

Transylvania Inns M 2021 08288 718
TRICOURI AMUZANTE M 2021 07938 706

TRUE COLOURS M 2022 00197 853
TRUFEX M 2022 00845 1006

TURNATORIE
CLOPOTE BLOTOR M 2020 08739

652

Twins M 2020 08898 652

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

UNCHAIN M 2022 00072 820
UNILOX M 2018 02104 590

UNISAFE M 2021 00710 655
UN MILLON WHISKY M 2021 08058 712

un VARF de ... M 2022 00108 827
URBANO M 2022 00671 958
URIFAST M 2019 03133 645

USV M 2021 08854 740
V4 Group LEGAL.

TAX & AUDIT
ADVISORY GROUP M 2021 07155

666

VENETO M 2021 07951 706
VIGNERON CREE

PAR DENIS THOMAS M 2021 09270
796

VIITOR PENTRU COPII M 2021 08981 762
VILLA PREDELUȘ

Aventura ta e natura! M 2021 08037
707

Virşli Sbuciumelea
Pianu 100 de
ani de tradiţie M 2021 07559

668

VIVRE M 2020 04547 648
Vopsești ușor cu SPOR

VOPSEA GEL TIXO M 2022 00013
800

VR CAPITAL
Investment Fund M 2022 00397

876

WAINER Der
Werkzeugspezialist M 2018 03112

594

wake cup
COFFEE & BAR M 2021 09093

780

WB M 2020 02672 647
Wembley Light M 2022 00714 982

Wembley
Lychee& Lemon M 2022 00758

991

WHITE TIGER GUARD
PROTECTION M 2022 00469

901

WH PROTECT
PERFORMANCE M 2022 00230

855

W LOOP WOOL M 2018 04958 630
Wonderland M 2022 00764 1001

WONDERLAND M 2022 00766 1002
WUNDERKIND M 2018 05715 635

XDRUM M 2022 00438 896
YOLO PILATES M 2022 00103 825
YUNITY EXPO &

CONVENTION CENTER M 2018 07238
641
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YZZY M 2022 00430 895

Zambete dulci M 2020 08906 652
ZEBRA EVOLUTION M 2022 00756 990

ZH ZAHNARZT
HERMANNSTADT
DENTAL CLINIC
BY DR. DAHM M 2021 07922

705

Zigo M 2018 03083 593
Z ZOORA M 2022 00528 929
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ABDURRAHIM TAS M 2022 00479 901
ABV LEGAL CONSULTING S.R.L. M 2022 00212 854
ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA M 2018 03435 595
AC HELCOR SRL M 2021 08638 728
ACORD PLUS SRL M 2022 00158 835
ADI RAUL ROBERT M 2021 07938 706
ADRIAN NICOLAESCU M 2021 03766 659
AESCULAP PROD SRL M 2021 01963 656
AESTHETIQUE THERAPY SRL M 2021 08817 740
ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL M 2018 01343 587
ALEXANDRU CONSTANTIN M 2022 00759 992
ALPIN 57 LUX S.A. M 2022 00206 853
ANA-MARIA ABABEI M 2022 00700 959
ANNABELLA SRL M 2021 08967 754
ANYTACOOKING SRL M 2021 06709 665
ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR M 2021 07722 673
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MUNTEANU FIGHT CLUB M 2022 00781 1002
ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE M 2022 00843 1006
ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE M 2022 00844 1006
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ITERCOMUNITARĂ ȚARA SILVANIEI M 2022 00019 807
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE MICROREGIONALĂ A COMUNITĂȚILOR DIN
ZONA SĂTMARULUI M 2022 00290

863

ASOCIATIA ERMELLEKI GAZDAK EGYESULETE ASOCIATIA
AGRICULTORILOR DIN VALEA IERULUI M 2021 09219

794

ASOCIAȚIA LA FIGURA M 2022 00490 903
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU BĂUTURI RĂCORITOARE ROMÂNIA -
ANBR M 2022 00072

820

ASOCIATIA OAMENI BUNI M 2022 00011 800
ASOCIATIA STREETAWARE M 2016 00630 582
ATLANTIC MOBILE SRL M 2022 00871 1009
BADEA IOANA-VALENTINA M 2022 00210 854
BAGIA LAURENTIU M 2022 00253 857
BĂLEANU TUDOR M 2022 00300 865
BBS MILITARY COMPANY S.R.L M 2022 00246 855
BELLES MARKS LTD M 2022 00004 798
BELL GATEWAY S.R.L. M 2022 00572 937
BERE SCHEI S.R.L. M 2022 00027 809
BEST IN TOWN DESIGN M 2022 00489 903
BEST TRADE SRL M 2017 07894 585
BET CLUB SISTEM SRL M 2018 04467 602
BET CLUB SISTEM SRL M 2018 04468 602
BIOCHEM SRL M 2018 08552 645
BIRIESCU ALEXANDRU FELIX M 2022 00845 1006
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BLENDEA TEODOR M 2022 00517 923
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA PARIS SUCURSALA BUCURESTI M 2021 08749 736
Bonaciu Claudiu Gabriel Intreprindere Individuala M 2018 08426 644
BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL M 2022 00304 865
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2022 00055 818
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2022 00198 853
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2022 00197 853
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 00850 1007
BUILDING SUPPORT SERVICES M 2022 00022 809
BUSINESS MIND M 2022 00853 1008
CAFECLIENT SRL M 2018 04914 628
CARETTA SRL M 2022 00763 992
CARETTA SRL M 2022 00707 960
CARETTA SRL M 2022 00708 970
CATALIN MARIUS CRETU M 2018 04249 601
CATALIN MARIUS CRETU M 2018 04248 600
CATERING&EVENTS LOGISTICS S.R.L. M 2019 03133 645
CENTRUL MEDICAL AVANTA S.R.L. M 2022 00191 848
CH. PIETROSARATII S.R.L. M 2021 09269 796
CH. PIETROSARATII S.R.L. M 2021 09266 795
CH. PIETROSARATII S.R.L. M 2021 09265 795
CH. PIETROSARATII S.R.L. M 2021 09267 795
CH. PIETROSARATII S.R.L. M 2021 09270 796
CHERECHEȘ LENUȚA CORINA M 2022 00589 940
CHIRIC LIVIU M 2021 08915 748
CHOUCHOU IMOBIL S.R.L M 2020 02672 647
CHROMOSOME DYNAMICS SA M 2022 00119 829
CILĂ DANIEL M 2018 07755 643
CIOBANU MIHAI OVIDIU M 2022 00657 956
CIPRIAN COJOCARU M 2021 04143 660
CIP SECURITY TM SRL M 2022 00561 936
CIRSTEA CRINU ION M 2022 00173 839
CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L. M 2018 07731 643
CLICK MEDIA TOOLS S.R.L. M 2018 04871 616
CLUB SPORTIV MUNICIPAL JIUL PETROSANI M 2021 08130 713
COJOCAR RELU INTREPRINDERE INDIVIDUALA M 2021 05849 661
COLOR FUNKY STYLE SRL M 2021 08537 719
COMPLET AGRIA SERV SRL M 2018 07062 640
COMUNA SICULENI M 2022 00486 902
CONCEPT DESIGN GRUP S.R.L. M 2022 00299 864
CONEX DISTRIBUTION S.A M 2022 00180 844
CONNECTIBUSS SRL M 2021 08699 734
CONSTANTA JANA PAUN M 2015 00594 581
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CORNACIU MIHAIL ŞERBAN M 2018 04204 600
COSOVANU BOGDAN REMUS M 2018 01400 588
COTIGĂ ILEANA-MIRABELA M 2021 08966 753
COW GENETICS S.R.L. M 2022 00580 939
COW GENETICS S.R.L. M 2022 00581 939
CRACIUN NICOLAE M 2018 06072 636
CREATIVE FITOUT SRL M 2021 08414 719
CRIVACI CRISTOPHER MARK M 2022 00484 902
CRIVACI CRISTOPHER MARK M 2022 00483 902
CUMALI ADIGÜZEL M 2022 00286 863
DACIA PLANT M 2022 00090 823
DAMIAN IOANA-VERONICA M 2022 00103 825
DANTE INTERNATIONAL S.A. M 2022 00566 936
DARYGLOBALMIX S.R.L M 2022 00713 981
DECENU NOI RETAIL SRL M 2020 06565 650
DEMETER JOZSEF M 2021 08035 707
DEMO-TECH INVEST S.R.L. M 2021 07632 671
DEO MAXX PERFUME SRL M 2021 07474 668
DF WORLD OF SPICES GMBH M 2022 00179 841
DH BUILDINGS SRL M 2020 01533 647
DINICĂ FLORIN MATEI M 2016 00984 583
DOL-PROTECTION GUARD S.R.L. M 2022 00653 955
DRUTA EUGEN M 2022 00880 1012
DUMITRAS CORNELIU IONUT M 2022 00430 895
ECO-FERM SRL M 2021 08865 745
EDITURA LAURENT S.R.L. M 2021 09029 771
EFI GARANT GROUP IFN SA M 2018 04546 603
ENERGYZONE SRL M 2022 00318 865
ERLINDA LIMITED M 2022 00412 884
ERLINDA LIMITED M 2022 00407 881
ERLINDA LIMITED M 2022 00406 878
ETAMADE M 2022 00540 931
EUREST ROM S.R.L M 2022 00044 813
EUROPE.TCV.POWER S.R.L. M 2022 00008 799
EUROPE. TCV. POWER S.R.L. M 2022 00009 799
EXQUISITE ON LINE S.R.L. M 2022 00101 824
EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP M 2022 00520 924
FABRICA DE CABINE FOTO SRL M 2020 08632 651
FAMILY SECURITY COMPANY SRL M 2022 00413 888
FERUCCIO COM SRL M 2018 07066 641
FLOMON GUARD SRL M 2022 00070 819
FUNDAȚIA ANA ASLAN INTERNATIONAL M 2018 06349 639
FUNDAȚIA DACICA M 2018 06530 640
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FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA M 2021 08981 762
FURDUI IRINA-OANA M 2021 08874 747
GABRIEL SILVIU UDREA M 2022 00054 816
GABRIEL SILVIU UDREA M 2022 00720 982
GENERAL ALARM & ESCORT SRL M 2022 00274 860
GENESIS PROPERTY INTERNATIONAL SA M 2018 07238 641
GIOADĂ CRISTINA M 2022 00136 833
GLOBAL OPTIX PARTNER S.R.L. M 2022 00050 813
GREENCHEM SOLUTIONS SRL M 2022 00010 799
GRIGORAŞ NICU M 2022 00414 889
GRIGORE MIHAELA VICTORITA M 2018 02047 590
GULLIVER INVESTMENTS S.R.L. M 2022 00555 935
G-UNION REAL ESTATE SRL M 2022 00505 920
HAILAMUNTE S.R.L. M 2021 08788 738
HAILAMUNTE S.R.L. M 2021 08790 738
Hajdú Gabona Zrt. M 2019 00778 645
HAPPICIF PNK SRL M 2021 09192 787
HERMANNSTADT ZAHNARZT M 2021 07922 705
HUTA SLAVIA SRL M 2018 03273 594
IARO TRADING SRL M 2022 00031 810
INFOFARM S&I S.R.L. M 2022 00162 837
ITAL FOOD EAD M 2018 05715 635
JKA WF ROMANIA ASOCIATIA NATIONALA DE KARATE M 2022 00250 857
JUPIDOR MOBILE SRL M 2022 00820 1004
KAMBEROGLU M 2022 00365 873
KAREVIT FITINGS IMPEX SRL M 2022 00319 866
KASPER CRISTINA DANIELA M 2016 02075 583
KASPER CRISTINA DANIELA M 2015 05474 581
KASPER CRISTINA DANIELA M 2016 02085 584
KHALED SOLH EL M 2016 01997 583
KRISTINA GHITA ARTIST S.R.L. M 2021 08650 729
LARA SI PARTENERII SRL M 2018 04958 630
LAVMI PERLA SRL M 2022 00282 862
LAVMI PERLA SRL M 2022 00281 861
LAVMI PERLA SRL M 2022 00278 860
LITTLE CHLOE SRL M 2021 00630 654
LOCASIGA SRL M 2021 09202 787
LUNGU LUIGI M 2021 09100 780
MAGIC MAKER MEDIA HOUSE SRL M 2022 00042 812
MAGISTRA C&C S.R.L. M 2022 00522 925
MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA SRL M 2022 00077 821
MAICOR CLEAN S.R.L. M 2022 00541 933
MAMITZU CONCEPT M 2022 00824 1005
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MANAGEMENT OBJECTIVES SA M 2022 01347 1013
MANDACHI ȘTEFAN-VALENTIN M 2022 00088 822
MARCOS PROVIT S.A. M 2022 00266 858
MARCOS PROVIT S.A. M 2022 00267 859
MARTENS SA M 2018 01404 588
MÂRZA DARIUS-ENEA M 2022 00764 1001
MÂRZA DARIUS-ENEEA M 2022 00766 1002
MATEI VIORICA ANA M 2018 06492 639
MAXIM ANDREI VLAD M 2021 08752 737
MDE CONVERTING M 2021 08302 718
MED.CO (MEDICAL COMPANY) SRL M 2021 07851 704
MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL M 2022 00898 1012
MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE S.R.L. M 2021 09165 786
MEGAKOM PRODUCTION AND COMMERCE SRL M 2021 08058 712
MERAI KATALIN M 2021 08605 721
METAL-STEEL-ART SRL M 2021 08145 717
METEOR PRESS SRL M 2018 07841 644
MG MEDICAL ECOLINE SRL M 2022 00515 922
MIESS LUCIAN M 2018 04933 629
MIESS LUCIAN M 2018 04547 603
MIETEN HAUSE S.R.L. M 2021 08875 747
MILLIONDOLLARBABE SRL M 2022 00380 875
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINITRAŢIEI PUBLICE M 2018 03102 593
MIZILEANU NICOLETA-GEORGIANA M 2021 07665 672
MOCANU LAURA M 2022 00658 957
NABI AUTO MARKET SRL M 2022 00527 928
NAGEL TREND GROUPE S.R.L. M 2022 00187 846
NAGEL TREND GROUPE S.R.L. M 2022 00189 848
NASTA - GANEA MONICA - ALINA M 2021 08867 746
ND PHARMA SRL M 2021 05400 661
NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL M 2021 01583 656
NEMO WASH SRL M 2021 09291 797
NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L. M 2022 00059 818
NEVIO MEDICAL S.R.L. M 2022 00400 877
NEW FACTORY IMPEX LTD S.R.L. M 2022 00163 837
NICULAE COSTEL M 2022 00182 844
NIKITAS CHRISTOS POULIS M 2021 07669 673
NINODOM ONLINE SRL M 2022 00600 952
NISTOR IULIUS M 2021 08261 717
NITA ALEXANDRA CLAUDIA M 2021 00370 654
ONILĂ MARTA M 2022 00071 820
OPTEAM MED SRL M 2022 00134 833
ORAL DESIGN ALBA SRL M 2022 00452 897
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ORANGE BRAND SERVICES LIMITED M 2021 00952 655
PADEL CLUB BUCURESTI M 2022 00028 810
PADURARIU SORIN M 2018 03676 597
PANDERA ONLINE SRL M 2018 05206 631
PATRICHE PETRONEL GEANIN M 2022 00100 824
PAUL ALINA M 2022 00573 937
PERFECT GLOBAL BUSINESS SRL M 2022 00295 863
PETRESCU CATALIN M 2022 00272 860
PHARMENT PLUS M 2022 00364 873
PINTEA CATALIN-VIOREL M 2022 00821 1004
PIRCALABU GABRIEL M 2022 00016 806
PLACINTE MD SRL M 2022 00034 811
PLAYSYS SRL M 2018 01950 589
POLICOLOR S.A. M 2022 00013 800
POPESCU MARIA ANA M 2018 02513 591
POPESCU VALENTIN-ROMEO M 2022 00322 866
PRAETORIAN SECURITY TEAM S.R.L. M 2022 00905 1013
PREPDRO FARM S.R.L. M 2021 09042 779
PRO ARHITECTURA S.R.L. M 2022 00549 935
PROKINETIC & NUTRITION SRL M 2021 08611 721
PROKINETIC & NUTRITION SRL M 2021 08614 725
R.N.P. ROMSILVA-ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL BUILA-
VÂNTURARIŢA RA M 2022 00546

934

REFEEL NATURAL S.R.L. M 2021 09040 778
REPO ENGINEERING S.R.L m 2021 09095 780
REPO ENGINEERING S.R.L M 2021 09096 780
RICSOMTRE SRL M 2021 08288 718
RIN FOOD & BAR SRL M 2022 00528 929
RIVASOV SRL M 2022 00120 829
ROMOSAN EMANUEL M 2022 00579 938
ROTARU-BUZDUGAN MIHAI M 2022 00099 824
S.C. A & D ATELIER BOUTIQUE S.R.L M 2021 09124 785
S.C. ASP GROUP EAST SRL M 2021 08037 707
S.C.CONEX DISTRIBUTION S.A. M 2022 00660 957
S.C. ESIMPLU S.R.L. M 2022 00730 985
S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. M 2021 09103 783
S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. M 2021 09104 784
S.C. MIRON AGENTIE DIFUZARE S.R.L. M 2022 00331 868
S.C. POWDER FUN S.R.L. M 2022 00248 856
S.C. SAGA BEAUTY SRL-D M 2018 03320 594
S.C. TOTALFERT AGRO S.R.L M 2022 00377 875
S.C. ZAMBETE DELICIOASE S.R.L. M 2020 08906 652
S.S. ASSAULT GROUP SRL M 2021 08859 741
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SANDU DĂNUȚ M 2018 07703 642
SANDULESCU DANA-DENISA M 2021 09218 793
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. M 2021 08639 729
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. M 2021 08667 730
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. M 2022 00449 896
SANVERO HEALTHCARE SRL M 2022 00029 810
SBUCIUMELEA IOAN M 2021 07559 668
SC AGRO COSM FAN SRL M 2021 08834 740
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06827 665
SC ANNĂ DRAGĂ SRL M 2022 00345 872
SC ARCONS SRL M 2018 00715 585
SC ATLANTIC TRAVELS SRL M 2018 01451 588
SC BDS CONSULT MANAGEMENT SRL M 2013 07259 581
SC BDS CONSULT MANAGEMENT SRL M 2015 07485 582
SC BIG CARP SRL M 2022 00018 807
SC CHEZ ODETTE CUISINE SRL M 2018 05131 631
SC CIPSTOVAL SWEETS SRL M 2021 08861 744
SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL M 2018 03716 597
SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL M 2018 03712 597
SC COSMISERV AUTO SPEED BLITZ SRL M 2021 05961 665
SC CULA CU BERE SRL M 2022 00437 895
SC CYBOURN SA M 2018 05737 636
SC DELV SRL M 2018 01295 586
SC DENTALIS SRL M 2018 05536 635
SC DESERTA SRL M 2022 00421 889
SC DESERTA SRL M 2022 00422 890
SC DESERTA SRL M 2022 00424 890
SC DESERTA SRL M 2022 00427 893
SC DESERTA SRL M 2022 00429 894
SC DK SPORT DISTRIBUTION & CONSULTING SRL M 2022 00063 819
SC DLPCLUB SRL M 2022 00081 822
SC DOLY SRL M 2018 01306 587
SC ENACHE MORARIT SRL M 2022 00591 940
SC ENACHE MORARIT SRL M 2022 00592 946
SC EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA M 2018 04038 598
SC FOSTERRA SERVICES S.R.L. M 2022 00129 830
SC HOME & OFFICES GLASS DESIGN SRL M 2022 00053 815
SC HOME & OFFICES GLASS DESIGN SRL M 2022 00752 989
SC HOME & OFFICES GLASS DESIGN SRL M 2022 00753 989
SC HOME & OFFICES GLASS DESIGN SRL M 2022 00755 990
SC HOME & OFFICES GLASS DESIGN SRL M 2022 00756 990
SC ILPAN JR SRL M 2018 07301 642
SC IMPAR SRL M 2018 02735 593
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SC IND CEMA INTERNATIONAL SRL M 2022 00096 823
SC IND CEMA INTERNATIONAL SRL M 2022 00458 898
SC INDIPENDENCE TEXTILE SRL M 2018 05192 631
SC INTERTOY ZONE SRL M 2018 03083 593
SC INTERTOY ZONE SRL M 2018 08143 644
SC LAC DE VERDE GOLF SRL M 2019 06835 646
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03783 597
SC MINDUSTRIES SRL M 2018 03640 596
SC MINDUSTRIES SRL M 2018 03639 596
SC MONTEO TRIP SRL M 2022 00340 871
SC MST BUBBLE CONCEPT SRL M 2022 00374 874
SC MULTINVEST SRL M 2022 00370 874
SC MXM LOGISTICS SRL M 2018 07438 642
SC NANBAO IMPEX SRL M 2020 08898 652
SC OCAR SERV SRL M 2022 00532 930
SC OCAR SERV SRL M 2022 00534 930
SC OMNIA SRL M 2018 05476 634
SC OMNIA SRL M 2018 05473 634
SC ONE WAY DISTRIBUTION SRL M 2022 00786 1004
SC PASTIFLOR SRL M 2022 00725 984
SC PPP PRINT SRL M 2022 00051 815
SC PRODAL 94 SRL M 2022 00714 982
SC PRODAL 94 SRL M 2022 00758 991
SC PROJECTO WORK SPACE SRL M 2015 07483 581
SC PROJECTO WORK SPACE SRL M 2015 07484 582
SC PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL M 2022 00110 828
SC PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL M 2022 00106 825
SC PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL M 2022 00107 826
SC PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL M 2022 00108 827
SC RADIO XXI SRL M 2018 04540 602
SC RISTO BRAND SRL M 2021 08585 720
SC ROMSTAL IMEX SRL M 2022 00496 904
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 04942 629
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 04941 629
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 03493 596
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 03492 595
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 06230 638
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 06215 637
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 06217 637
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2018 06227 638
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 00472 901
SC ROZETKALIVE SRL M 2022 00438 896
SC SAGA SOFTWARE SRL M 2018 05020 630
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SC SEREX SRL M 2021 03072 657
SC SPOT OPTIK SRL M 2021 08952 752
SC SURPRIZE DAMBOVITA SRL M 2021 08860 744
SC TGI TERM SRL M 2018 05052 630
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07421 667
SC UNU TIC SRL M 2018 03894 598
SC VENETO RESTAURANT SRL M 2021 07951 706
SC VOIPIT SRL M 2018 00970 586
SC WHITE CORAL STONE 2010 COMERCIAL SRL M 2022 00381 876
SC WHITE TIGER GUARD PROTECTION SRL M 2022 00469 901
SELFTRUST EVENTS SRL M 2018 04105 599
SENSES S.R.L. M 2018 04870 605
SEVE SHOP SRL M 2021 08712 735
SHISA TO GO S.R.L. M 2021 08675 730
SIA CRYSTAL SRL M 2022 00847 1007
SILVA FARM SRL M 2018 02694 592
SILVA FARM SRL M 2018 02698 592
SILVIU GABRIEL UDREA M 2022 00751 987
Simionescu Adrian M 2018 02191 590
Simionescu Adrian M 2018 02192 591
SIMOSIC SRL M 2022 00865 1008
SMART BUY CONCEPT SRL M 2022 00177 841
Societatea CD PRESS SRL M 2018 04597 604
SOCIETATEA CD PRESS SRL M 2018 04463 601
SOCIETATEA CD PRESS SRL M 2018 04598 604
SOCIETATEA CHARA SOFTWARE S.R.L. M 2018 01799 589
SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI DOJANA SI ASOCIATII M 2022 00125 830
SOLACIUM PHARMA SRL M 2018 02104 590
SOLUTII AVANSATE SRL M 2022 00098 823
SPIDERLINKED SRL M 2021 08691 731
SPIDERLINKED SRL M 2021 08692 732
SPIDERLINKED SRL M 2021 08984 763
SPIDERLINKED SRL M 2021 08996 767
STAR GLASS DECOR SRL M 2022 00565 936
STAR OPTIC SRL M 2020 09071 653
STAR SYSTEMS DEFENCE S.R.L. M 2022 00160 836
STELLAR RE INTERMEDIARIES BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE
SRL M 2022 00174

839

STOENESCU CRISTINA MARA M 2018 02343 591
STRATULAT IONUT M 2020 07267 650
STRIZU ROBERT ANTONIO GROUP SRL M 2018 02545 592
STUDIO BREZEN SRL M 2022 00036 811
SUCIU MIHAIL M 2022 00118 828
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SURPRIZE LA DOMICILIU CU ANDREEA MOISA SRL M 2021 08767 737
SURPRIZE LA DOMICILIU S.R.L. M 2022 00785 1003
SYNTEK ENERGY ACTIVE SRL M 2022 00656 956
SZŰCS NOÉMI-ÉVA M 2021 07645 671
TABAN CULCEA RALUCA ROXANA M 2022 00014 801
ŢALEA ANA M 2022 00020 808
TAYYAR INVESTMENT FINANSAL YÖNETIM A.Ș. M 2021 09213 790
TAYYAR INVESTMENT FINANSAL YÖNETIM A.Ș. M 2021 09217 792
TAYYAR INVESTMENT FINANSAL YÖNETIM A.Ș. M 2021 09214 791
TEATRUL NATIONAL RADU STANCA SIBIU M 2021 08141 713
TEMELIE NICOLETA M 2022 00459 898
TEREK RADU MIRCEA M 2018 05968 636
TERRA LIFE SRL M 2021 00444 654
THE COCA-COLA COMPANY M 2021 09286 796
TIGAERU LAURENTIU ROSCA M 2022 00425 891
ȚIGĂNUȘ SILVIA-CLAUDIA
ȚIGĂNUȘ MARIUS-CĂTĂLIN M 2021 07598

669

TILEAGĂ MANUELA M 2022 00296 864
TIRNACOP IULIAN M 2020 04444 648
TOBACCO LOGISTIC & MARKETING M 2022 00665 958
TOBACCO LOGISTIC & MARKETING SRL M 2022 00671 958
TODOR DENISA-GABRIELA
HEPEȘ RAUL-ALEXANDRU M 2021 09138

786

TOTAL MULTIMEDIA PROJECTS S.R.L. M 2018 01867 589
TRANSILVANIA HEALING MED SRL M 2022 00142 834
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA M 2021 08939 748
TRES FACTORY S.R.L. M 2022 00216 854
TUCA TEODOR-DANIEL M 2022 00184 845
TURNĂTORIE CLOPOTE BLOTOR S.R.L. M 2020 08739 652
TUZLUCOVA TATIANA
TROCIN MAXIM M 2022 00145

834

ULTIMATE DENTAL LAB SRL M 2021 07908 705
UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA S.A. M 2021 00710 655
UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL M 2018 00875 586
UNITED STATES POLO ASSOCIATION M 2021 08814 739
UNIUNEA DE CONFERINŢE A BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ŞAPTEA M 2021 08056 709
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA M 2021 08854 740
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL M 2022 00327 867
V4 Holding, a.s. M 2021 07155 666
VEDRA INTERNATIONAL S.A. M 2021 07313 667
VEGA NID INVEST SRL M 2022 00256 857
VENTILATORUL 1932 S.A. M 2022 00542 934
VIDICAN ALINA-MANUELA M 2021 07233 666
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VIVRE DECO SA M 2020 04547 648
VR BUSINESS CAPITAL S.A. M 2022 00397 876
WAINER PROFESSIONAL TOOLS SRL-D M 2018 03112 594
WAKE CUP COFFEE & BAR SRL M 2021 09093 780
WEST TRADE & MARKETING SRL M 2021 03004 657
WH PROTECT PERFORMANCE SRL M 2022 00230 855
WINTEC SRL M 2022 00451 897
WISE WEB SOLUTIONS M 2022 00681 959
WLC EXPERT SERVICES SRL M 2022 00021 808
WOVEO LTD M 2022 00784 1003
YILDIRIR YILMAZ M 2020 00922 646
YILMAZ HAMDI M 2022 00328 867
YOUTHFUL ZONE S.R.L M 2022 00130 831
ZET CORPORATION SRL M 2016 06588 584
ZIMA VIRGIL CRISTIAN M 2020 08650 651
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- (540) (210) (511) -
1 M 2021 01963 184141 1, 5 656
1 M 2022 00327 184349 1, 5 867
1 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

1 M 2022 00429 184423 1, 32, 33,
35, 43

894

2 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

2 M 2022 00013 184513 2 800
3 M 2021 07421 184125 3 667
3 M 2020 06565 184136 3 650
3 M 2021 03004 184140 3, 5, 35 657
3 M 2022 00266 184186 3, 5, 35, 44 858
3 M 2022 00267 184187 3, 5, 35, 44 859
3 M 2021 09040 184190 3, 35, 44 778
3 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

3 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,
21, 29, 30,

31, 32, 34, 35

754

3 M 2022 00011 184277 3, 9, 16,
21, 25

800

3 M 2022 00031 184281 3, 6, 16, 21 810
3 M 2018 05206 184319 3, 11, 21, 26 631
3 M 2021 07474 184321 3, 5, 35 668
3 M 2022 00364 184352 3, 5, 10,

35, 44
873

3 M 2020 08650 184362 3, 30, 32,
33, 35

651

3 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

3 M 2021 00370 184400 3, 41 654
3 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,

28, 32, 35, 41
825

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
14, 17, 21

952

3 M 2018 03716 184514 3 597
3 M 2018 03712 184515 3 597
3 M 2022 00187 184541 3, 8, 11, 35 846
3 M 2022 00189 184542 3 848
4 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,

21, 29, 30,
31, 32, 34, 35

754

4 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

5 M 2018 02694 184123 5 592
5 M 2018 02698 184124 5 592
5 M 2021 03004 184140 3, 5, 35 657
5 M 2021 01963 184141 1, 5 656
5 M 2022 00266 184186 3, 5, 35, 44 858
5 M 2022 00267 184187 3, 5, 35, 44 859
5 M 2018 02104 184200 5, 30 590
5 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

5 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,
11, 12, 16,

21, 25, 27, 37

928

5 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

5 M 2021 07313 184217 5, 35 667
5 M 2021 05400 184232 5 661
5 M 2021 05849 184233 5, 29, 30, 31,

32, 33, 35
661

5 M 2021 07908 184236 5, 10, 44 705
5 M 2021 08638 184243 5, 35 728
5 M 2021 08639 184244 5, 35 729
5 M 2021 08667 184245 5, 35 730
5 M 2021 08966 184250 5, 10 753
5 M 2022 00162 184300 5 837
5 M 2019 03133 184313 5, 10, 35 645
5 M 2021 07474 184321 3, 5, 35 668
5 M 2022 00327 184349 1, 5 867
5 M 2022 00364 184352 3, 5, 10,

35, 44
873
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5 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

5 M 2022 00010 184393 5, 44 799
5 M 2022 00142 184394 5 834
5 M 2022 00077 184404 5 821
5 M 2022 00090 184410 5 823
5 M 2022 00449 184427 5, 35 896
5 M 2022 00522 184439 5 925
5 M 2022 00020 184503 5, 35 808
6 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,

11, 12, 16,
21, 25, 27, 37

928

6 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,
21, 29, 30,

31, 32, 34, 35

754

6 M 2022 00763 184263 6, 19, 35 992
6 M 2022 00707 184264 6, 17, 19, 35 960
6 M 2022 00031 184281 3, 6, 16, 21 810
6 M 2020 08739 184332 6 652
6 M 2022 00708 184375 6, 17, 19, 35 970
6 M 2022 00451 184428 6 897
6 M 2018 05052 184462 6, 19, 20, 35 630
7 M 2021 09202 184166 7, 8, 35 787
7 m 2021 09095 184218 7 780
7 M 2021 09096 184219 7 780
7 M 2022 00542 184292 7 934
7 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,

10, 11, 12,
14, 17, 21

952

7 M 2021 08712 184523 7, 9, 12, 16,
21, 28, 35

735

7 M 2018 07438 184530 7, 8, 35 642
7 M 2022 00173 184538 7, 21 839
8 M 2021 09202 184166 7, 8, 35 787
8 M 2021 08537 184242 8, 20, 21, 35 719
8 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,

22, 25, 28,
31, 35, 41

807

8 M 2022 00059 184330 8, 21 818
8 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,

10, 11, 12,
14, 17, 21

952

8 M 2018 07438 184530 7, 8, 35 642
8 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,

21, 35, 39, 40
657

8 M 2022 00187 184541 3, 8, 11, 35 846
9 M 2022 00129 184131 9, 42 830

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 08691 184159 9, 38, 42 731
9 M 2021 08692 184160 9, 38, 42 732
9 M 2021 08984 184161 9, 35, 36,

37, 38, 42
763

9 M 2021 08996 184162 9, 35, 36,
37, 38, 42

767

9 M 2021 09042 184167 9 779
9 M 2021 09192 184168 9, 16, 21, 41 787
9 M 2018 01867 184182 9 589
9 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,

11, 12, 16,
21, 25, 27, 37

928

9 M 2022 00572 184216 9, 42 937
9 M 2021 08952 184249 9 752
9 M 2021 09104 184276 9, 35, 38,

42, 45
784

9 M 2022 00011 184277 3, 9, 16,
21, 25

800

9 M 2022 00050 184284 9, 35, 39 813
9 M 2022 00054 184288 9, 35 816
9 M 2022 00216 184307 9, 42 854
9 M 2022 00871 184317 9, 12, 21, 35 1009
9 M 2020 08632 184318 9, 35, 39, 42 651
9 M 2022 00322 184348 9, 35, 38,

41, 42
866

9 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,
29, 30, 32,
41, 42, 44

820

9 M 2021 08261 184378 9, 38, 42 717
9 M 2022 00119 184386 9 829
9 M 2022 00042 184392 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42
812

9 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,
28, 32, 35, 41

825

9 M 2022 00430 184424 9, 35, 37,
38, 42

895

9 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,
31, 35, 36,
37, 39, 41

904

9 M 2018 04038 184459 9, 35, 38,
41, 42, 45

598

9 M 2018 04540 184463 9, 16, 35,
38, 41

602

9 M 2021 00952 184467 9 655
9 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,

10, 11, 12,
14, 17, 21

952

9 M 2022 00656 184478 9 956
9 M 2022 00665 184480 9, 34 958
9 M 2022 00671 184481 9, 34, 35 958
9 M 2022 00713 184484 9, 12, 20 981
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Clase NISA pag.

9 M 2022 00720 184486 9, 35 982
9 M 2022 00751 184488 9, 35 987
9 M 2022 00540 184500 9, 42 931
9 M 2018 02047 184507 9, 41, 42, 45 590
9 M 2021 07851 184510 9, 35, 44 704
9 M 2022 00898 184520 9, 35, 39 1012
9 M 2021 08712 184523 7, 9, 12, 16,

21, 28, 35
735

10 M 2021 04143 184142 10 660
10 M 2021 07669 184206 10, 35, 41, 44 673
10 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,

11, 12, 16,
21, 25, 27, 37

928

10 M 2021 07908 184236 5, 10, 44 705
10 M 2021 08966 184250 5, 10 753
10 M 2022 00029 184280 10, 35 810
10 M 2019 03133 184313 5, 10, 35 645
10 M 2022 00364 184352 3, 5, 10,

35, 44
873

10 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

10 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
14, 17, 21

952

10 M 2022 00515 184537 10, 35, 37 922
11 M 2022 00319 184117 11, 35 866
11 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,

11, 12, 16,
21, 25, 27, 37

928

11 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,
22, 25, 28,
31, 35, 41

807

11 M 2022 00158 184298 11, 17 835
11 M 2018 05206 184319 3, 11, 21, 26 631
11 M 2018 01343 184396 11, 35, 37, 42 587
11 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,

31, 35, 36,
37, 39, 41

904

11 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
14, 17, 21

952

11 M 2018 04914 184504 11, 30, 35, 43 628
11 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,

21, 35, 39, 40
657

11 M 2022 00187 184541 3, 8, 11, 35 846
12 M 2022 00063 184130 12, 20 819

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

12 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,
11, 12, 16,

21, 25, 27, 37

928

12 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,
22, 25, 28,
31, 35, 41

807

12 M 2022 00871 184317 9, 12, 21, 35 1009
12 M 2018 02735 184331 12 593
12 M 2021 08302 184452 12 718
12 M 2022 00566 184472 12 936
12 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,

10, 11, 12,
14, 17, 21

952

12 M 2022 00713 184484 9, 12, 20 981
12 M 2022 00118 184505 12 828
12 M 2021 08712 184523 7, 9, 12, 16,

21, 28, 35
735

14 M 2022 00256 184339 14 857
14 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

14 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
14, 17, 21

952

14 M 2022 00177 184529 14 841
16 M 2018 03783 184115 16, 35, 40, 42 597
16 M 2021 00630 184139 16, 21, 28, 35 654
16 M 2021 09192 184168 9, 16, 21, 41 787
16 M 2018 03640 184174 16, 35, 41 596
16 M 2018 03639 184175 16, 35, 41 596
16 M 2018 03894 184191 16, 35 598
16 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,

26, 27, 35,
38, 41, 42

634

16 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

16 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,
32, 33, 34,
35, 40, 43

801

16 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,
11, 12, 16,

21, 25, 27, 37

928

16 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

16 M 2021 08749 184246 16, 35, 36 736
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

16 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,
21, 29, 30,

31, 32, 34, 35

754

16 M 2021 09029 184256 16, 35, 39,
40, 41, 42

771

16 M 2018 04463 184266 16, 35, 41 601
16 M 2018 04597 184267 16, 35, 41 604
16 M 2018 04598 184268 16, 35, 41 604
16 M 2022 00011 184277 3, 9, 16,

21, 25
800

16 M 2022 00031 184281 3, 6, 16, 21 810
16 M 2022 00088 184287 16, 25, 35, 41 822
16 M 2022 00098 184293 16, 28, 41 823
16 M 2022 00136 184297 16 833
16 M 2018 04547 184315 16, 35, 41, 44 603
16 M 2022 00295 184345 16, 35, 39, 41 863
16 M 2022 00331 184351 16, 35, 42 868
16 M 2021 01583 184363 16, 35, 41, 42 656
16 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

16 M 2022 00042 184392 9, 16, 28, 35,
38, 41, 42

812

16 M 2018 06349 184458 16, 35, 38,
41, 42, 44

639

16 M 2018 07841 184460 16, 35, 39, 41 644
16 M 2021 08981 184461 16, 36, 41 762
16 M 2018 04540 184463 9, 16, 35,

38, 41
602

16 M 2021 08712 184523 7, 9, 12, 16,
21, 28, 35

735

16 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,
21, 35, 39, 40

657

17 M 2022 00707 184264 6, 17, 19, 35 960
17 M 2022 00158 184298 11, 17 835
17 M 2022 00708 184375 6, 17, 19, 35 970
17 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,

10, 11, 12,
14, 17, 21

952

18 M 2021 08814 184376 18, 25, 35 739
19 M 2022 00763 184263 6, 19, 35 992
19 M 2022 00707 184264 6, 17, 19, 35 960
19 M 2022 00053 184286 19, 20, 35, 37 815
19 M 2022 00708 184375 6, 17, 19, 35 970
19 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,

31, 35, 36,
37, 39, 41

904

19 M 2018 05052 184462 6, 19, 20, 35 630

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

19 M 2022 00752 184489 19, 20, 35, 37 989
19 M 2022 00753 184490 19, 20, 35, 37 989
19 M 2022 00755 184491 19, 20, 35, 37 990
19 M 2022 00756 184492 19, 20, 35, 37 990
20 M 2022 00063 184130 12, 20 819
20 M 2013 07259 184230 20, 42 581
20 M 2015 07485 184231 20, 24, 35 582
20 M 2021 08145 184240 20, 35 717
20 M 2021 08537 184242 8, 20, 21, 35 719
20 M 2015 07483 184254 20, 35 581
20 M 2015 07484 184255 20, 24, 35 582
20 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,

22, 25, 28,
31, 35, 41

807

20 M 2022 00053 184286 19, 20, 35, 37 815
20 M 2021 08414 184356 20 719
20 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

20 M 2022 00821 184380 20 1004
20 M 2022 00425 184421 20, 24,

25, 27, 28
891

20 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,
31, 35, 36,
37, 39, 41

904

20 M 2018 05052 184462 6, 19, 20, 35 630
20 M 2022 00713 184484 9, 12, 20 981
20 M 2022 00752 184489 19, 20, 35, 37 989
20 M 2022 00753 184490 19, 20, 35, 37 989
20 M 2022 00755 184491 19, 20, 35, 37 990
20 M 2022 00756 184492 19, 20, 35, 37 990
20 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,

21, 35, 39, 40
657

21 M 2021 00630 184139 16, 21, 28, 35 654
21 M 2021 09192 184168 9, 16, 21, 41 787
21 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,

11, 12, 16,
21, 25, 27, 37

928

21 M 2021 08537 184242 8, 20, 21, 35 719
21 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,

21, 29, 30,
31, 32, 34, 35

754

21 M 2021 06709 184262 21, 30 665
21 M 2022 00011 184277 3, 9, 16,

21, 25
800

21 M 2022 00031 184281 3, 6, 16, 21 810
21 M 2022 00871 184317 9, 12, 21, 35 1009
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2018 05206 184319 3, 11, 21, 26 631
21 M 2022 00059 184330 8, 21 818
21 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

21 M 2022 00600 184477 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
14, 17, 21

952

21 M 2021 08712 184523 7, 9, 12, 16,
21, 28, 35

735

21 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,
21, 35, 39, 40

657

21 M 2022 00173 184538 7, 21 839
22 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,

22, 25, 28,
31, 35, 41

807

22 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

24 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

24 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

24 M 2015 07485 184231 20, 24, 35 582
24 M 2015 07484 184255 20, 24, 35 582
24 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

24 M 2022 00381 184414 24 876
24 M 2022 00425 184421 20, 24,

25, 27, 28
891

25 M 2018 05192 184173 25 631
25 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,

26, 27, 35,
38, 41, 42

634

25 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

25 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,
11, 12, 16,

21, 25, 27, 37

928

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

25 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,
22, 25, 28,
31, 35, 41

807

25 M 2022 00011 184277 3, 9, 16,
21, 25

800

25 M 2022 00088 184287 16, 25, 35, 41 822
25 M 2018 04958 184322 25 630
25 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,

29, 30, 32,
41, 42, 44

820

25 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

25 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,
28, 32, 35, 41

825

25 M 2022 00425 184421 20, 24,
25, 27, 28

891

25 M 2022 00459 184430 25, 35 898
25 M 2022 00489 184435 25, 35, 42 903
25 M 2021 07938 184451 25, 35 706
25 M 2018 07301 184508 25 642
25 M 2022 00380 184522 25, 35 875
25 M 2021 08814 184376 18, 25, 35 739
26 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,

26, 27, 35,
38, 41, 42

634

26 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

26 M 2018 05206 184319 3, 11, 21, 26 631
26 M 2020 08898 184526 26 652
27 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,

26, 27, 35,
38, 41, 42

634

27 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

27 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,
11, 12, 16,

21, 25, 27, 37

928

27 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,
28, 32, 35, 41

825

27 M 2022 00425 184421 20, 24,
25, 27, 28

891



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 09/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1067

Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

28 M 2021 00630 184139 16, 21, 28, 35 654
28 M 2018 03083 184201 28 593
28 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

28 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,
22, 25, 28,
31, 35, 41

807

28 M 2022 00098 184293 16, 28, 41 823
28 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 646
28 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,

29, 30, 32,
41, 42, 44

820

28 M 2022 00042 184392 9, 16, 28, 35,
38, 41, 42

812

28 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,
28, 32, 35, 41

825

28 M 2022 00425 184421 20, 24,
25, 27, 28

891

28 M 2022 00532 184440 28 930
28 M 2022 00534 184441 28 930
28 M 2020 04444 184442 28, 35, 41 648
28 M 2018 08143 184453 28 644
28 M 2021 08712 184523 7, 9, 12, 16,

21, 28, 35
735

29 M 2018 01400 184114 29, 30, 32, 33 588
29 M 2021 06827 184151 29 665
29 M 2021 07665 184155 29, 35, 43 672
29 M 2018 01451 184156 29 588
29 M 2018 05715 184177 29, 30 635
29 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

29 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

29 M 2021 05849 184233 5, 29, 30, 31,
32, 33, 35

661

29 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,
21, 29, 30,

31, 32, 34, 35

754

29 M 2021 07559 184271 29 668
29 M 2022 00163 184301 29, 31 837
29 M 2022 00206 184305 29, 30 853
29 M 2018 06230 184326 29, 30,

32, 33, 35
638

29 M 2018 06227 184329 29, 30,
32, 33, 35

638

29 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 646

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,
29, 30, 32,
41, 42, 44

820

29 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

29 M 2022 00290 184373 29, 32 863
29 M 2021 08865 184409 29 745
29 M 2022 00421 184418 29, 30, 32,

33, 35, 43
889

29 M 2022 00486 184433 29 902
29 M 2021 08834 184455 29, 35 740
29 M 2022 00179 184465 29, 30 841
29 M 2021 09219 184466 29, 30,

31, 32, 33
794

29 M 2022 00008 184501 29 799
29 M 2022 00009 184502 29, 39 799
29 M 2022 00845 184517 29, 31 1006
29 M 2016 01997 184525 29, 30, 35, 43 583
30 M 2019 00778 184107 30, 35, 39 645
30 M 2018 01400 184114 29, 30, 32, 33 588
30 M 2022 00374 184134 30, 43 874
30 M 2021 09213 184147 30, 35 790
30 M 2021 09217 184148 30, 35 792
30 M 2021 09214 184149 30, 35 791
30 M 2018 05715 184177 29, 30 635
30 M 2018 02104 184200 5, 30 590
30 M 2016 00984 184205 30 583
30 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

30 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

30 M 2018 03492 184223 30, 31, 32, 33 595
30 M 2021 08605 184229 30 721
30 M 2021 05849 184233 5, 29, 30, 31,

32, 33, 35
661

30 M 2021 07951 184237 30, 35, 39, 43 706
30 M 2021 08752 184247 30 737
30 M 2021 08867 184248 30 746
30 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,

21, 29, 30,
31, 32, 34, 35

754

30 M 2021 06709 184262 21, 30 665
30 M 2022 00206 184305 29, 30 853



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 09/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1068

Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

30 M 2018 06230 184326 29, 30,
32, 33, 35

638

30 M 2018 06227 184329 29, 30,
32, 33, 35

638

30 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 646
30 M 2020 08650 184362 3, 30, 32,

33, 35
651

30 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,
29, 30, 32,
41, 42, 44

820

30 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

30 M 2020 08906 184372 30 652
30 M 2022 00725 184401 30, 41, 43 984
30 M 2022 00421 184418 29, 30, 32,

33, 35, 43
889

30 M 2022 00424 184420 30, 32,
33, 35, 43

890

30 M 2022 00427 184422 30, 32,
33, 35, 43

893

30 M 2022 00179 184465 29, 30 841
30 M 2021 09219 184466 29, 30,

31, 32, 33
794

30 M 2022 00591 184475 30, 35 940
30 M 2022 00592 184476 30, 35 946
30 M 2022 00657 184479 30, 43 956
30 M 2018 04914 184504 11, 30, 35, 43 628
30 M 2021 08861 184506 30, 35 744
30 M 2022 01347 184521 30 1013
30 M 2016 01997 184525 29, 30, 35, 43 583
30 M 2018 07755 184536 30, 43 643
31 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

31 M 2018 03492 184223 30, 31, 32, 33 595
31 M 2021 05849 184233 5, 29, 30, 31,

32, 33, 35
661

31 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,
21, 29, 30,

31, 32, 34, 35

754

31 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,
22, 25, 28,
31, 35, 41

807

31 M 2022 00163 184301 29, 31 837
31 M 2022 00184 184304 31, 35 845
31 M 2018 07062 184360 31, 35, 39, 44 640

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

31 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

31 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,
31, 35, 36,
37, 39, 41

904

31 M 2021 09219 184466 29, 30,
31, 32, 33

794

31 M 2022 00565 184470 31, 35 936
31 M 2022 00845 184517 29, 31 1006
32 M 2018 01400 184114 29, 30, 32, 33 588
32 M 2018 00875 184126 32, 35, 41, 43 586
32 M 2020 01533 184181 32, 35 647
32 M 2019 06835 184199 32, 33 646
32 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

32 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

32 M 2018 03492 184223 30, 31, 32, 33 595
32 M 2021 05849 184233 5, 29, 30, 31,

32, 33, 35
661

32 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,
21, 29, 30,

31, 32, 34, 35

754

32 M 2018 06230 184326 29, 30,
32, 33, 35

638

32 M 2018 06215 184327 32, 33, 35 637
32 M 2018 06217 184328 32, 33, 35 637
32 M 2018 06227 184329 29, 30,

32, 33, 35
638

32 M 2020 08650 184362 3, 30, 32,
33, 35

651

32 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,
29, 30, 32,
41, 42, 44

820

32 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

32 M 2022 00290 184373 29, 32 863
32 M 2022 00027 184384 32 809
32 M 2021 09286 184387 32 796
32 M 2022 00282 184405 32, 35 862
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32 M 2022 00281 184406 32, 35 861
32 M 2022 00278 184407 32, 35 860
32 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,

28, 32, 35, 41
825

32 M 2018 01404 184411 32 588
32 M 2022 00421 184418 29, 30, 32,

33, 35, 43
889

32 M 2022 00422 184419 32, 33 890
32 M 2022 00424 184420 30, 32,

33, 35, 43
890

32 M 2022 00427 184422 30, 32,
33, 35, 43

893

32 M 2022 00429 184423 1, 32, 33,
35, 43

894

32 M 2018 05131 184448 32 631
32 M 2021 09219 184466 29, 30,

31, 32, 33
794

33 M 2018 01400 184114 29, 30, 32, 33 588
33 M 2021 09269 184118 33 796
33 M 2021 09266 184119 33 795
33 M 2021 09265 184120 33 795
33 M 2021 09267 184121 33 795
33 M 2021 09270 184122 33 796
33 M 2022 00880 184135 33 1012
33 M 2022 00004 184179 33 798
33 M 2021 07598 184184 33, 35, 43 669
33 M 2019 06835 184199 32, 33 646
33 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

33 M 2018 03492 184223 30, 31, 32, 33 595
33 M 2021 05849 184233 5, 29, 30, 31,

32, 33, 35
661

33 M 2021 08058 184239 33 712
33 M 2018 06230 184326 29, 30,

32, 33, 35
638

33 M 2018 06215 184327 32, 33, 35 637
33 M 2018 06217 184328 32, 33, 35 637
33 M 2018 06227 184329 29, 30,

32, 33, 35
638

33 M 2020 08650 184362 3, 30, 32,
33, 35

651

33 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

33 M 2018 07703 184374 33 642
33 M 2022 00099 184383 33 824

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

33 M 2022 00421 184418 29, 30, 32,
33, 35, 43

889

33 M 2022 00422 184419 32, 33 890
33 M 2022 00424 184420 30, 32,

33, 35, 43
890

33 M 2022 00427 184422 30, 32,
33, 35, 43

893

33 M 2022 00429 184423 1, 32, 33,
35, 43

894

33 M 2021 09219 184466 29, 30,
31, 32, 33

794

33 M 2022 00714 184485 33, 35, 39 982
33 M 2022 00758 184493 33, 35, 39 991
33 M 2022 00786 184496 33 1004
33 M 2018 07066 184533 33 641
34 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

34 M 2022 00055 184235 34 818
34 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,

21, 29, 30,
31, 32, 34, 35

754

34 M 2022 00850 184377 34 1007
34 M 2022 00198 184388 34 853
34 M 2022 00197 184389 34 853
34 M 2022 00665 184480 9, 34 958
34 M 2022 00671 184481 9, 34, 35 958
35 M 2019 00778 184107 30, 35, 39 645
35 M 2021 08860 184109 35 744
35 M 2022 00785 184110 35, 41 1003
35 M 2018 03783 184115 16, 35, 40, 42 597
35 M 2022 00319 184117 11, 35 866
35 M 2018 00875 184126 32, 35, 41, 43 586
35 M 2018 01306 184127 35, 37, 40, 42 587
35 M 2020 07267 184137 35, 43 650
35 M 2021 00630 184139 16, 21, 28, 35 654
35 M 2021 03004 184140 3, 5, 35 657
35 M 2018 00715 184143 35, 36, 37,

39, 40, 42
585

35 M 2018 04871 184144 35 616
35 M 2018 04870 184145 35 605
35 M 2021 09213 184147 30, 35 790
35 M 2021 09217 184148 30, 35 792
35 M 2021 09214 184149 30, 35 791
35 M 2018 02343 184150 35 591
35 M 2018 03112 184152 35 594
35 M 2021 07665 184155 29, 35, 43 672
35 M 2021 09165 184157 35, 44 786
35 M 2021 09093 184158 35 780
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35 M 2021 08984 184161 9, 35, 36,
37, 38, 42

763

35 M 2021 08996 184162 9, 35, 36,
37, 38, 42

767

35 M 2016 02075 184163 35, 36, 37 583
35 M 2015 05474 184164 35, 36, 37 581
35 M 2016 02085 184165 35, 36, 37 584
35 M 2021 09202 184166 7, 8, 35 787
35 M 2021 08056 184169 35, 41, 43, 45 709
35 M 2021 08141 184170 35, 41, 42, 45 713
35 M 2021 08611 184171 35, 41, 44 721
35 M 2021 08614 184172 35, 41, 44 725
35 M 2018 03640 184174 16, 35, 41 596
35 M 2018 03639 184175 16, 35, 41 596
35 M 2022 00784 184180 35, 36, 42 1003
35 M 2020 01533 184181 32, 35 647
35 M 2021 07598 184184 33, 35, 43 669
35 M 2022 00266 184186 3, 5, 35, 44 858
35 M 2022 00267 184187 3, 5, 35, 44 859
35 M 2021 09040 184190 3, 35, 44 778
35 M 2018 03894 184191 16, 35 598
35 M 2018 07731 184196 35 643
35 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,

26, 27, 35,
38, 41, 42

634

35 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

35 M 2022 00484 184202 35 902
35 M 2022 00483 184203 35 902
35 M 2021 07669 184206 10, 35, 41, 44 673
35 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

35 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

35 M 2021 07313 184217 5, 35 667
35 M 2018 04942 184220 35, 41, 43 629
35 M 2018 04941 184221 35, 41, 43 629
35 M 2018 03493 184222 35, 38, 41 596
35 M 2018 02513 184226 35, 38, 41, 42 591
35 M 2015 07485 184231 20, 24, 35 582
35 M 2021 05849 184233 5, 29, 30, 31,

32, 33, 35
661

35 M 2021 08859 184234 35, 37, 39, 45 741
35 M 2021 07951 184237 30, 35, 39, 43 706
35 M 2021 08145 184240 20, 35 717
35 M 2021 08288 184241 35, 39, 43 718

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 08537 184242 8, 20, 21, 35 719
35 M 2021 08638 184243 5, 35 728
35 M 2021 08639 184244 5, 35 729
35 M 2021 08667 184245 5, 35 730
35 M 2021 08749 184246 16, 35, 36 736
35 M 2021 08967 184251 3, 4, 6, 16,

21, 29, 30,
31, 32, 34, 35

754

35 M 2021 08699 184252 35, 38 734
35 M 2022 00520 184253 35 924
35 M 2015 07483 184254 20, 35 581
35 M 2015 07484 184255 20, 24, 35 582
35 M 2021 09029 184256 16, 35, 39,

40, 41, 42
771

35 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,
22, 25, 28,
31, 35, 41

807

35 M 2021 08650 184259 35 729
35 M 2022 00763 184263 6, 19, 35 992
35 M 2022 00707 184264 6, 17, 19, 35 960
35 M 2018 04463 184266 16, 35, 41 601
35 M 2018 04597 184267 16, 35, 41 604
35 M 2018 04598 184268 16, 35, 41 604
35 M 2021 08675 184269 35 730
35 M 2018 02191 184272 35, 41, 42 590
35 M 2018 02192 184273 35, 41, 42 591
35 M 2021 09103 184275 35, 38,

41, 42, 45
783

35 M 2021 09104 184276 9, 35, 38,
42, 45

784

35 M 2022 00019 184278 35 807
35 M 2022 00029 184280 10, 35 810
35 M 2022 00050 184284 9, 35, 39 813
35 M 2022 00051 184285 35 815
35 M 2022 00053 184286 19, 20, 35, 37 815
35 M 2022 00088 184287 16, 25, 35, 41 822
35 M 2022 00054 184288 9, 35 816
35 M 2022 00081 184290 35, 43 822
35 M 2022 00096 184291 35, 37 823
35 M 2022 00174 184302 35, 36, 42 839
35 M 2022 00184 184304 31, 35 845
35 M 2021 09100 184311 35, 41, 43 780
35 M 2019 03133 184313 5, 10, 35 645
35 M 2018 04933 184314 35, 38, 44 629
35 M 2018 04547 184315 16, 35, 41, 44 603
35 M 2017 07894 184316 35, 39 585
35 M 2022 00871 184317 9, 12, 21, 35 1009
35 M 2020 08632 184318 9, 35, 39, 42 651
35 M 2021 07474 184321 3, 5, 35 668
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35 M 2018 06230 184326 29, 30,
32, 33, 35

638

35 M 2018 06215 184327 32, 33, 35 637
35 M 2018 06217 184328 32, 33, 35 637
35 M 2018 06227 184329 29, 30,

32, 33, 35
638

35 M 2022 00412 184333 35, 36, 37, 39 884
35 M 2022 00407 184334 35, 36, 37, 39 881
35 M 2022 00406 184335 35, 36, 37, 39 878
35 M 2022 00295 184345 16, 35, 39, 41 863
35 M 2022 00304 184346 35 865
35 M 2022 00322 184348 9, 35, 38,

41, 42
866

35 M 2022 00331 184351 16, 35, 42 868
35 M 2022 00364 184352 3, 5, 10,

35, 44
873

35 M 2022 00377 184355 35 875
35 M 2021 08767 184357 35, 41 737
35 M 2018 07062 184360 31, 35, 39, 44 640
35 M 2022 00021 184361 35 808
35 M 2020 08650 184362 3, 30, 32,

33, 35
651

35 M 2021 01583 184363 16, 35, 41, 42 656
35 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

35 M 2022 00300 184368 35 865
35 M 2021 08939 184371 35, 36 748
35 M 2022 00708 184375 6, 17, 19, 35 970
35 M 2022 00759 184379 35, 39 992
35 M 2021 07233 184381 35, 45 666
35 M 2021 09218 184385 35, 36, 41 793
35 M 2022 00042 184392 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42
812

35 M 2018 03676 184395 35 597
35 M 2018 01343 184396 11, 35, 37, 42 587
35 M 2022 00658 184398 35, 41, 44 957
35 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

35 M 2018 03102 184403 35, 42 593
35 M 2022 00282 184405 32, 35 862
35 M 2022 00281 184406 32, 35 861
35 M 2022 00278 184407 32, 35 860
35 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,

28, 32, 35, 41
825

35 M 2022 00044 184412 35, 43 813

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 07155 184413 35, 36 666
35 M 2022 00421 184418 29, 30, 32,

33, 35, 43
889

35 M 2022 00424 184420 30, 32,
33, 35, 43

890

35 M 2022 00427 184422 30, 32,
33, 35, 43

893

35 M 2022 00429 184423 1, 32, 33,
35, 43

894

35 M 2022 00430 184424 9, 35, 37,
38, 42

895

35 M 2022 00449 184427 5, 35 896
35 M 2022 00458 184429 35, 37 898
35 M 2022 00459 184430 25, 35 898
35 M 2022 00472 184432 35, 38, 41 901
35 M 2022 00489 184435 25, 35, 42 903
35 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,

31, 35, 36,
37, 39, 41

904

35 M 2022 00505 184437 35, 36, 37, 43 920
35 M 2020 04444 184442 28, 35, 41 648
35 M 2020 04547 184449 35 648
35 M 2022 00781 184450 35, 41 1002
35 M 2021 07938 184451 25, 35 706
35 M 2021 08834 184455 29, 35 740
35 M 2022 00660 184456 35 957
35 M 2022 00180 184457 35 844
35 M 2018 06349 184458 16, 35, 38,

41, 42, 44
639

35 M 2018 04038 184459 9, 35, 38,
41, 42, 45

598

35 M 2018 07841 184460 16, 35, 39, 41 644
35 M 2018 05052 184462 6, 19, 20, 35 630
35 M 2018 04540 184463 9, 16, 35,

38, 41
602

35 M 2018 08552 184464 35 645
35 M 2022 00565 184470 31, 35 936
35 M 2022 00580 184473 35, 42, 44 939
35 M 2022 00581 184747 35, 42, 44 939
35 M 2022 00591 184475 30, 35 940
35 M 2022 00592 184476 30, 35 946
35 M 2022 00671 184481 9, 34, 35 958
35 M 2022 00681 184482 35 959
35 M 2022 00714 184485 33, 35, 39 982
35 M 2022 00720 184486 9, 35 982
35 M 2022 00730 184487 35, 38 985
35 M 2022 00751 184488 9, 35 987
35 M 2022 00752 184489 19, 20, 35, 37 989
35 M 2022 00753 184490 19, 20, 35, 37 989
35 M 2022 00755 184491 19, 20, 35, 37 990
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35 M 2022 00756 184492 19, 20, 35, 37 990
35 M 2022 00758 184493 33, 35, 39 991
35 M 2022 00764 184494 35, 41, 43 1001
35 M 2022 00766 184495 35, 41, 43 1002
35 M 2022 00820 184497 35, 36,

37, 38, 39
1004

35 M 2022 00020 184503 5, 35 808
35 M 2018 04914 184504 11, 30, 35, 43 628
35 M 2021 08861 184506 30, 35 744
35 M 2021 07851 184510 9, 35, 44 704
35 M 2022 00853 184518 35, 41, 42 1008
35 M 2022 00865 184519 35 1008
35 M 2022 00898 184520 9, 35, 39 1012
35 M 2022 00380 184522 25, 35 875
35 M 2021 08712 184523 7, 9, 12, 16,

21, 28, 35
735

35 M 2016 01997 184525 29, 30, 35, 43 583
35 M 2018 07438 184530 7, 8, 35 642
35 M 2018 01799 184532 35, 38, 42 589
35 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,

21, 35, 39, 40
657

35 M 2021 00710 184535 35, 36 655
35 M 2022 00515 184537 10, 35, 37 922
35 M 2022 00120 184539 35, 36, 37 829
35 M 2022 00187 184541 3, 8, 11, 35 846
35 M 2022 00191 184543 35, 41, 44 848
35 M 2021 08814 184376 18, 25, 35 739
36 M 2018 00715 184143 35, 36, 37,

39, 40, 42
585

36 M 2021 08984 184161 9, 35, 36,
37, 38, 42

763

36 M 2021 08996 184162 9, 35, 36,
37, 38, 42

767

36 M 2016 02075 184163 35, 36, 37 583
36 M 2015 05474 184164 35, 36, 37 581
36 M 2016 02085 184165 35, 36, 37 584
36 M 2022 00784 184180 35, 36, 42 1003
36 M 2018 04546 184194 36 603
36 M 2021 08915 184208 36, 45 748
36 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

36 M 2022 00397 184227 36 876
36 M 2021 08749 184246 16, 35, 36 736
36 M 2022 00174 184302 35, 36, 42 839
36 M 2022 00182 184303 36 844
36 M 2022 00412 184333 35, 36, 37, 39 884
36 M 2022 00407 184334 35, 36, 37, 39 881
36 M 2022 00406 184335 35, 36, 37, 39 878

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2022 00370 184354 36, 37, 42 874
36 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

36 M 2022 00555 184370 36 935
36 M 2021 08939 184371 35, 36 748
36 M 2021 09218 184385 35, 36, 41 793
36 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

36 M 2021 07155 184413 35, 36 666
36 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,

31, 35, 36,
37, 39, 41

904

36 M 2022 00505 184437 35, 36, 37, 43 920
36 M 2022 00517 184438 36, 37 923
36 M 2021 08981 184461 16, 36, 41 762
36 M 2022 00820 184497 35, 36,

37, 38, 39
1004

36 M 2021 00710 184535 35, 36 655
36 M 2022 00120 184539 35, 36, 37 829
37 M 2021 09291 184113 37, 41, 43 797
37 M 2022 00549 184116 37, 42 935
37 M 2018 01306 184127 35, 37, 40, 42 587
37 M 2018 00715 184143 35, 36, 37,

39, 40, 42
585

37 M 2021 08984 184161 9, 35, 36,
37, 38, 42

763

37 M 2021 08996 184162 9, 35, 36,
37, 38, 42

767

37 M 2016 02075 184163 35, 36, 37 583
37 M 2015 05474 184164 35, 36, 37 581
37 M 2016 02085 184165 35, 36, 37 584
37 M 2022 00527 184213 5, 6, 9, 10,

11, 12, 16,
21, 25, 27, 37

928

37 M 2022 00541 184228 37 933
37 M 2021 08859 184234 35, 37, 39, 45 741
37 M 2021 05961 184260 37 665
37 M 2022 00022 184279 37 809
37 M 2022 00053 184286 19, 20, 35, 37 815
37 M 2022 00096 184291 35, 37 823
37 M 2022 00160 184299 37, 45 836
37 M 2022 00579 184325 37, 39, 40 938
37 M 2022 00412 184333 35, 36, 37, 39 884
37 M 2022 00407 184334 35, 36, 37, 39 881
37 M 2022 00406 184335 35, 36, 37, 39 878
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37 M 2022 00370 184354 36, 37, 42 874
37 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

37 M 2018 01343 184396 11, 35, 37, 42 587
37 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

37 M 2022 00430 184424 9, 35, 37,
38, 42

895

37 M 2022 00458 184429 35, 37 898
37 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,

31, 35, 36,
37, 39, 41

904

37 M 2022 00505 184437 35, 36, 37, 43 920
37 M 2022 00517 184438 36, 37 923
37 M 2022 00573 184471 37, 38, 39, 45 937
37 M 2022 00752 184489 19, 20, 35, 37 989
37 M 2022 00753 184490 19, 20, 35, 37 989
37 M 2022 00755 184491 19, 20, 35, 37 990
37 M 2022 00756 184492 19, 20, 35, 37 990
37 M 2022 00820 184497 35, 36,

37, 38, 39
1004

37 M 2022 00515 184537 10, 35, 37 922
37 M 2022 00120 184539 35, 36, 37 829
37 M 2021 07632 184540 37 671
38 M 2021 08691 184159 9, 38, 42 731
38 M 2021 08692 184160 9, 38, 42 732
38 M 2021 08984 184161 9, 35, 36,

37, 38, 42
763

38 M 2021 08996 184162 9, 35, 36,
37, 38, 42

767

38 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

38 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

38 M 2022 00110 184204 38, 41 828
38 M 2018 00970 184215 38 586
38 M 2018 03493 184222 35, 38, 41 596
38 M 2018 02513 184226 35, 38, 41, 42 591
38 M 2021 08699 184252 35, 38 734
38 M 2021 09103 184275 35, 38,

41, 42, 45
783

38 M 2021 09104 184276 9, 35, 38,
42, 45

784

38 M 2018 04933 184314 35, 38, 44 629

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2022 00322 184348 9, 35, 38,
41, 42

866

38 M 2022 00328 184350 38 867
38 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

38 M 2021 08261 184378 9, 38, 42 717
38 M 2022 00042 184392 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42
812

38 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,
38, 41, 42,
43, 44, 45

641

38 M 2022 00430 184424 9, 35, 37,
38, 42

895

38 M 2022 00472 184432 35, 38, 41 901
38 M 2022 00106 184445 38, 41 825
38 M 2022 00107 184446 38, 41 826
38 M 2022 00108 184447 38, 41 827
38 M 2018 06349 184458 16, 35, 38,

41, 42, 44
639

38 M 2018 04038 184459 9, 35, 38,
41, 42, 45

598

38 M 2018 04540 184463 9, 16, 35,
38, 41

602

38 M 2022 00573 184471 37, 38, 39, 45 937
38 M 2022 00730 184487 35, 38 985
38 M 2022 00820 184497 35, 36,

37, 38, 39
1004

38 M 2018 01799 184532 35, 38, 42 589
39 M 2019 00778 184107 30, 35, 39 645
39 M 2018 00715 184143 35, 36, 37,

39, 40, 42
585

39 M 2018 04204 184193 39 600
39 M 2022 00479 184195 39 901
39 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

39 M 2021 08859 184234 35, 37, 39, 45 741
39 M 2021 07951 184237 30, 35, 39, 43 706
39 M 2021 08288 184241 35, 39, 43 718
39 M 2021 09029 184256 16, 35, 39,

40, 41, 42
771

39 M 2022 00050 184284 9, 35, 39 813
39 M 2017 07894 184316 35, 39 585
39 M 2020 08632 184318 9, 35, 39, 42 651
39 M 2022 00579 184325 37, 39, 40 938
39 M 2022 00412 184333 35, 36, 37, 39 884
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39 M 2022 00407 184334 35, 36, 37, 39 881
39 M 2022 00406 184335 35, 36, 37, 39 878
39 M 2022 00295 184345 16, 35, 39, 41 863
39 M 2018 07062 184360 31, 35, 39, 44 640
39 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

39 M 2022 00759 184379 35, 39 992
39 M 2021 07645 184390 39, 43 671
39 M 2022 00438 184426 39, 41, 42, 44 896
39 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,

31, 35, 36,
37, 39, 41

904

39 M 2018 07841 184460 16, 35, 39, 41 644
39 M 2022 00573 184471 37, 38, 39, 45 937
39 M 2022 00714 184485 33, 35, 39 982
39 M 2022 00758 184493 33, 35, 39 991
39 M 2022 00820 184497 35, 36,

37, 38, 39
1004

39 M 2022 00009 184502 29, 39 799
39 M 2022 00898 184520 9, 35, 39 1012
39 M 2018 08426 184531 39 644
39 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,

21, 35, 39, 40
657

40 M 2018 03783 184115 16, 35, 40, 42 597
40 M 2018 01306 184127 35, 37, 40, 42 587
40 M 2020 09071 184138 40 653
40 M 2018 00715 184143 35, 36, 37,

39, 40, 42
585

40 M 2021 09124 184185 40 785
40 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

40 M 2021 09029 184256 16, 35, 39,
40, 41, 42

771

40 M 2022 00579 184325 37, 39, 40 938
40 M 2022 00437 184425 40 895
40 M 2021 03072 184534 8, 11, 16, 20,

21, 35, 39, 40
657

41 M 2022 00785 184110 35, 41 1003
41 M 2021 09291 184113 37, 41, 43 797
41 M 2018 00875 184126 32, 35, 41, 43 586
41 M 2021 08130 184146 41 713
41 M 2022 00490 184154 41 903
41 M 2021 09192 184168 9, 16, 21, 41 787
41 M 2021 08056 184169 35, 41, 43, 45 709
41 M 2021 08141 184170 35, 41, 42, 45 713

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 08611 184171 35, 41, 44 721
41 M 2021 08614 184172 35, 41, 44 725
41 M 2018 03640 184174 16, 35, 41 596
41 M 2018 03639 184175 16, 35, 41 596
41 M 2018 06492 184183 41, 43 639
41 M 2018 04467 184188 41 602
41 M 2018 04468 184189 41 602
41 M 2018 05968 184192 41 636
41 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,

26, 27, 35,
38, 41, 42

634

41 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

41 M 2022 00110 184204 38, 41 828
41 M 2021 07669 184206 10, 35, 41, 44 673
41 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

41 M 2018 04942 184220 35, 41, 43 629
41 M 2018 04941 184221 35, 41, 43 629
41 M 2018 03493 184222 35, 38, 41 596
41 M 2018 02513 184226 35, 38, 41, 42 591
41 M 2021 09029 184256 16, 35, 39,

40, 41, 42
771

41 M 2022 00018 184257 8, 11, 12, 20,
22, 25, 28,
31, 35, 41

807

41 M 2018 06530 184261 41, 42, 43 640
41 M 2018 01950 184265 41 589
41 M 2018 04463 184266 16, 35, 41 601
41 M 2018 04597 184267 16, 35, 41 604
41 M 2018 04598 184268 16, 35, 41 604
41 M 2018 02191 184272 35, 41, 42 590
41 M 2018 02192 184273 35, 41, 42 591
41 M 2020 02672 184274 41, 43 647
41 M 2021 09103 184275 35, 38,

41, 42, 45
783

41 M 2022 00088 184287 16, 25, 35, 41 822
41 M 2022 00098 184293 16, 28, 41 823
41 M 2021 08874 184309 41 747
41 M 2022 00296 184310 41 864
41 M 2021 09100 184311 35, 41, 43 780
41 M 2018 04547 184315 16, 35, 41, 44 603
41 M 2022 00028 184324 41 810
41 M 2022 00248 184337 41, 43 856
41 M 2022 00250 184338 41 857
41 M 2022 00295 184345 16, 35, 39, 41 863
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

41 M 2022 00322 184348 9, 35, 38,
41, 42

866

41 M 2021 08767 184357 35, 41 737
41 M 2016 00630 184359 41 582
41 M 2021 01583 184363 16, 35, 41, 42 656
41 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,

29, 30, 32,
41, 42, 44

820

41 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,
10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

41 M 2022 00071 184382 41 820
41 M 2021 09218 184385 35, 36, 41 793
41 M 2022 00042 184392 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42
812

41 M 2022 00658 184398 35, 41, 44 957
41 M 2021 00370 184400 3, 41 654
41 M 2022 00725 184401 30, 41, 43 984
41 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

41 M 2022 00103 184408 3, 9, 25, 27,
28, 32, 35, 41

825

41 M 2022 00414 184417 41 889
41 M 2022 00438 184426 39, 41, 42, 44 896
41 M 2022 00472 184432 35, 38, 41 901
41 M 2022 00496 184436 9, 11, 19, 20,

31, 35, 36,
37, 39, 41

904

41 M 2020 04444 184442 28, 35, 41 648
41 M 2018 04105 184444 41 599
41 M 2022 00106 184445 38, 41 825
41 M 2022 00107 184446 38, 41 826
41 M 2022 00108 184447 38, 41 827
41 M 2022 00781 184450 35, 41 1002
41 M 2018 06349 184458 16, 35, 38,

41, 42, 44
639

41 M 2018 04038 184459 9, 35, 38,
41, 42, 45

598

41 M 2018 07841 184460 16, 35, 39, 41 644
41 M 2021 08981 184461 16, 36, 41 762
41 M 2018 04540 184463 9, 16, 35,

38, 41
602

41 M 2022 00546 184468 41, 44 934
41 M 2022 00700 184483 41 959
41 M 2022 00764 184494 35, 41, 43 1001
41 M 2022 00766 184495 35, 41, 43 1002
41 M 2022 00824 184498 41 1005

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2022 00843 184499 41 1006
41 M 2018 02047 184507 9, 41, 42, 45 590
41 M 2021 08854 184511 41 740
41 M 2022 00844 184516 41 1006
41 M 2022 00853 184518 35, 41, 42 1008
41 M 2022 00191 184543 35, 41, 44 848
42 M 2018 03783 184115 16, 35, 40, 42 597
42 M 2022 00549 184116 37, 42 935
42 M 2018 01306 184127 35, 37, 40, 42 587
42 M 2022 00129 184131 9, 42 830
42 M 2018 00715 184143 35, 36, 37,

39, 40, 42
585

42 M 2021 08691 184159 9, 38, 42 731
42 M 2021 08692 184160 9, 38, 42 732
42 M 2021 08984 184161 9, 35, 36,

37, 38, 42
763

42 M 2021 08996 184162 9, 35, 36,
37, 38, 42

767

42 M 2021 08141 184170 35, 41, 42, 45 713
42 M 2018 05020 184176 42 630
42 M 2022 00784 184180 35, 36, 42 1003
42 M 2018 05476 184197 16, 24, 25,

26, 27, 35,
38, 41, 42

634

42 M 2018 05473 184198 16, 24, 25,
26, 27, 35,
38, 41, 42

634

42 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,
28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

42 M 2022 00572 184216 9, 42 937
42 M 2018 03435 184224 42 595
42 M 2018 02513 184226 35, 38, 41, 42 591
42 M 2013 07259 184230 20, 42 581
42 M 2021 09029 184256 16, 35, 39,

40, 41, 42
771

42 M 2018 06530 184261 41, 42, 43 640
42 M 2018 02191 184272 35, 41, 42 590
42 M 2018 02192 184273 35, 41, 42 591
42 M 2021 09103 184275 35, 38,

41, 42, 45
783

42 M 2021 09104 184276 9, 35, 38,
42, 45

784

42 M 2022 00036 184283 42, 44 811
42 M 2022 00130 184296 42 831
42 M 2022 00174 184302 35, 36, 42 839
42 M 2022 00216 184307 9, 42 854
42 M 2020 08632 184318 9, 35, 39, 42 651
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2022 00322 184348 9, 35, 38,
41, 42

866

42 M 2022 00331 184351 16, 35, 42 868
42 M 2022 00370 184354 36, 37, 42 874
42 M 2018 05737 184358 42 636
42 M 2021 01583 184363 16, 35, 41, 42 656
42 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,

29, 30, 32,
41, 42, 44

820

42 M 2021 08261 184378 9, 38, 42 717
42 M 2022 00042 184392 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42
812

42 M 2018 01343 184396 11, 35, 37, 42 587
42 M 2022 00212 184397 42, 45 854
42 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

42 M 2018 03102 184403 35, 42 593
42 M 2022 00430 184424 9, 35, 37,

38, 42
895

42 M 2022 00438 184426 39, 41, 42, 44 896
42 M 2022 00489 184435 25, 35, 42 903
42 M 2018 06349 184458 16, 35, 38,

41, 42, 44
639

42 M 2018 04038 184459 9, 35, 38,
41, 42, 45

598

42 M 2022 00580 184473 35, 42, 44 939
42 M 2022 00581 184747 35, 42, 44 939
42 M 2022 00540 184500 9, 42 931
42 M 2018 02047 184507 9, 41, 42, 45 590
42 M 2022 00853 184518 35, 41, 42 1008
42 M 2018 01799 184532 35, 38, 42 589
43 M 2021 09138 184108 43 786
43 M 2021 09291 184113 37, 41, 43 797
43 M 2018 00875 184126 32, 35, 41, 43 586
43 M 2016 06588 184128 43 584
43 M 2022 00340 184132 43 871
43 M 2022 00345 184133 43 872
43 M 2022 00374 184134 30, 43 874
43 M 2020 07267 184137 35, 43 650
43 M 2021 07665 184155 29, 35, 43 672
43 M 2021 08056 184169 35, 41, 43, 45 709
43 M 2018 06492 184183 41, 43 639
43 M 2021 07598 184184 33, 35, 43 669
43 M 2021 08035 184207 43 707
43 M 2018 04249 184209 43 601
43 M 2018 04248 184210 43 600
43 M 2022 00014 184211 5, 16, 29, 30,

32, 33, 34,
35, 40, 43

801

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2018 03273 184212 43 594
43 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

43 M 2018 04942 184220 35, 41, 43 629
43 M 2018 04941 184221 35, 41, 43 629
43 M 2022 00589 184225 43 940
43 M 2021 07951 184237 30, 35, 39, 43 706
43 M 2021 08037 184238 43 707
43 M 2021 08288 184241 35, 39, 43 718
43 M 2018 06530 184261 41, 42, 43 640
43 M 2021 08788 184270 43 738
43 M 2020 02672 184274 41, 43 647
43 M 2022 00034 184282 43 811
43 M 2022 00081 184290 35, 43 822
43 M 2015 00594 184308 43 581
43 M 2021 09100 184311 35, 41, 43 780
43 M 2018 06072 184320 43 636
43 M 2022 00248 184337 41, 43 856
43 M 2022 00253 184340 43 857
43 M 2022 00272 184342 43 860
43 M 2022 00286 184344 43 863
43 M 2022 00365 184353 43 873
43 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 646
43 M 2021 08790 184367 43 738
43 M 2022 00299 184369 43 864
43 M 2021 07645 184390 39, 43 671
43 M 2018 02545 184391 43 592
43 M 2022 00528 184399 43 929
43 M 2022 00725 184401 30, 41, 43 984
43 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

43 M 2022 00044 184412 35, 43 813
43 M 2022 00421 184418 29, 30, 32,

33, 35, 43
889

43 M 2022 00424 184420 30, 32,
33, 35, 43

890

43 M 2022 00427 184422 30, 32,
33, 35, 43

893

43 M 2022 00429 184423 1, 32, 33,
35, 43

894

43 M 2022 00505 184437 35, 36, 37, 43 920
43 M 2021 08585 184443 43 720
43 M 2022 00657 184479 30, 43 956
43 M 2022 00764 184494 35, 41, 43 1001
43 M 2022 00766 184495 35, 41, 43 1002
43 M 2018 04914 184504 11, 30, 35, 43 628
43 M 2021 08875 184524 43 747
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Clase NISA pag.

43 M 2016 01997 184525 29, 30, 35, 43 583
43 M 2018 07755 184536 30, 43 643
44 M 2018 05536 184111 44 635
44 M 2018 01295 184112 44 586
44 M 2021 08817 184129 44 740
44 M 2022 00400 184153 44 877
44 M 2021 09165 184157 35, 44 786
44 M 2021 08611 184171 35, 41, 44 721
44 M 2021 08614 184172 35, 41, 44 725
44 M 2022 00266 184186 3, 5, 35, 44 858
44 M 2022 00267 184187 3, 5, 35, 44 859
44 M 2021 09040 184190 3, 35, 44 778
44 M 2021 07669 184206 10, 35, 41, 44 673
44 M 2021 03766 184214 3, 5, 16, 25,

28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

659

44 M 2021 07908 184236 5, 10, 44 705
44 M 2018 03320 184258 44 594
44 M 2022 00036 184283 42, 44 811
44 M 2022 00101 184294 44 824
44 M 2022 00210 184306 44 854
44 M 2022 00100 184312 44 824
44 M 2018 04933 184314 35, 38, 44 629
44 M 2018 04547 184315 16, 35, 41, 44 603
44 M 2022 00452 184323 44 897
44 M 2022 00318 184347 44 865
44 M 2022 00364 184352 3, 5, 10,

35, 44
873

44 M 2018 07062 184360 31, 35, 39, 44 640
44 M 2022 00072 184364 9, 25, 28,

29, 30, 32,
41, 42, 44

820

44 M 2022 00145 184366 44 834
44 M 2022 00010 184393 5, 44 799
44 M 2022 00658 184398 35, 41, 44 957
44 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

44 M 2022 00016 184415 44 806
44 M 2022 00438 184426 39, 41, 42, 44 896
44 M 2021 00444 184454 44 654
44 M 2018 06349 184458 16, 35, 38,

41, 42, 44
639

44 M 2022 00546 184468 41, 44 934
44 M 2022 00580 184473 35, 42, 44 939
44 M 2022 00581 184747 35, 42, 44 939
44 M 2021 07922 184509 44 705
44 M 2021 07851 184510 9, 35, 44 704
44 M 2022 00134 184528 44 833

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2022 00191 184543 35, 41, 44 848
45 M 2021 08056 184169 35, 41, 43, 45 709
45 M 2021 08141 184170 35, 41, 42, 45 713
45 M 2022 00905 184178 45 1013
45 M 2021 08915 184208 36, 45 748
45 M 2021 08859 184234 35, 37, 39, 45 741
45 M 2021 09103 184275 35, 38,

41, 42, 45
783

45 M 2021 09104 184276 9, 35, 38,
42, 45

784

45 M 2022 00070 184289 45 819
45 M 2022 00125 184295 45 830
45 M 2022 00160 184299 37, 45 836
45 M 2022 00246 184336 45 855
45 M 2022 00847 184341 45 1007
45 M 2022 00274 184343 45 860
45 M 2021 07722 184365 1, 2, 3, 4, 5,

10, 14, 16, 20,
21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 45

673

45 M 2021 07233 184381 35, 45 666
45 M 2022 00212 184397 42, 45 854
45 M 2018 07238 184402 35, 36, 37,

38, 41, 42,
43, 44, 45

641

45 M 2022 00413 184416 45 888
45 M 2022 00469 184431 45 901
45 M 2018 04038 184459 9, 35, 38,

41, 42, 45
598

45 M 2022 00561 184469 45 936
45 M 2022 00573 184471 37, 38, 39, 45 937
45 M 2018 02047 184507 9, 41, 42, 45 590
45 M 2022 00653 184512 45 955
45 M 2022 00230 184527 45 855



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
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2022
01611/
02/03/2022

UNIVERSITATEA DIN
ORADEA ROMÂNIA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ROMÂNIA

M 2022
04882/
15/07/2022

1kg GREUTATE GARANTATA
KILO CONFORT Ştii

EXACT pe cât dai banii

1kg GREUTATE GARANTATA KILO
CONFORT Ştii EXACT pe cât dai
banii

1081
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027200
018289

PREMIAT SC CRAMELE
HALEWOOD SA,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100137, PRAHOVA,
ROMANIA

02/1996

027204
018293

GALERIE ROUMAINE SC CRAMELE
HALEWOOD SA,
STR. GĂGENI NR. 92,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

DOMENIILE
ALEXANDRION RHEIN
1892 S.A., STR. GĂGENI
NR. 92, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100137, PRAHOVA,
ROMANIA

02/1996

037365
026314

MINARD 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

02/1998

M 2002
00119
048996

ASISTENT 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

06/2002

M 2002
00511
049573

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

07/2002

M 2002
03514
052463

BOEMA SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING SA,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

03/2003

M 2002
03814
051328

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

11/2002

SANKT PETERSBURG 
DACA TE RESPECTI!

SANKT PETERSBURG 
VODKA ADEVĂRATĂ

MODIFICĂRI NUME TITULAR
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M 2003
06838
057805

UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/2004

M 2004
07115
063559

PATRIOT 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

03/2005

M 2005
02309
072071

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

06/2006

M 2005
02313
072075

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

06/2006

M 2005
02414
071544

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

05/2006

M 2011
00116
114526

GOSPO 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

07/2011

M 2011
04040
116576

CETERA 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

02/2012

!CU APA MINERALA 
NATURALA! 
BIBORTENI SOC CU 
LAMAIE

BINECUVANTAREA 
NATURII 
BIBORTENI APA 
MINERALA NATURALA 
CARBOGAZOASA

BIBORTENI 
AQUA PREMIUM
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2012
01699
121104

INTEGREX GRUPO PETROTEMEX,
S.A. DE C.V., RICARDO
MARGAIN NO. 444,
TORRE SUR, PISO
16 COL. VALLE DEL
CAMPESTRE, SAN
PEDRO GARZA GARCIA,
NUEVO LEON, 66265,
MEXIC

ALPEK POLYESTER
S.A. DE C.V., RICARDO
MARGAIN NO. 444,
TORRE SUR, PISO
16 COL. VALLE DEL
CAMPESTRE, SAN
PEDRO GARZA GARCIA,
NUEVO LEON, 66265,
MEXIC

11/2012

M 2015
02376
138551

ID ImplantoDays IMPLANTIUM &
MEDICAL COMPANY
SRL, INTRAREA
DUMITRU VLĂSCEANU
NR. 18B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

DENTIUM MEDICAL
COMPANY SRL,
INTRAREA DUMITRU
VLĂSCEANU NR.
18B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

10/2015

M 2015
02376
138551

ID ImplantoDays DENTIUM MEDICAL
COMPANY SRL, INT.
VLĂSCEANU DUMITRU
NR. 18B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

GURSK MEDICA SRL,
INT. VLĂSCEANU
DUMITRU NR. 18B, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

10/2015

M 2019
07770
167322

Bottega Roma est. 1969 W TELESTAR
INTERNATIONAL
GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.
319E, CLADIRE B,
OB, 6A, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EXTRA MEDIA TRADE
S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.
319E, CLADIRE B,
OB, 6A, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2020

M 2019
07771
167323

MegaHeat W TELESTAR
INTERNATIONAL
GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.
319E, CLADIRE B,
OB, 6A, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EXTRA MEDIA TRADE
S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.
319E, CLADIRE B,
OB, 6A, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2020

M 2020
03271
172838

ALOE di CRETA WTELE-
STARINTERNATIONAL
GROUP SRL, STR.
INDEPENDENTEI
NR. 319E, SPLAI,
BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EXTRA MEDIA
TRADE SRL, STR.
INDEPENDENTEI
NR. 319E, SPLAI,
BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2021
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marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

004694
002907

FORD FORD MOTOR
COMPANY LIMITED,
EAGLE WAY,
BRENTWOOD, CM13
3BW, MAREA BRITANIE

FORD MOTOR
COMPANY LIMITED,
ARTERIAL ROAD,
LAINDON, ESSEX, SS15
6EE, GB.UK, MAREA
BRITANIE

03/1996

027136
018942

02/1996

027267
019762

ARISTA ARISTA RECORDS LLC,
550 MADISON AVENUE,
NEW YORK, NY 10022,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

ARISTA RECORDS LLC,
25 MADISON AVENUE,
NEW YORK, NY 10010,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/1992

027287
019632

XANAX UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/1996

027767
019849

NEURONTIN UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42 ND STREET,
N.Y. 10017, NEW YORK,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/1993

031531
022544

ICCO SC ICCO SRL, STR.
ŞCOLII NR. 8, BRAŞOV,
500059, BRAȘOV,
ROMANIA

SC ICCO SRL, STR.
SPICULUI NR. 3, C6-
B10 , BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

01/1998

041720
030535

VIAGRA UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/1999

RED SEAL ARISTA MUSIC, 550
MADISON AVENUE,
NEW YORK, 10022,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

ARISTA MUSIC, 25
MADISON AVENUE,
NEW YORK, 10010, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

MODIFICĂRI ADRESĂ TITULAR
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045489
033229

EFECTIN UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42 ND STREET,
N.Y. 10017, NEW YORK,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/1999

051937
037160

RELPAX UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/2000

056106
040070

CARDURA XL UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2000

M 2000
03777
042222

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

03/2001

M 2000
05298
044446

ZELDOX IM UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

07/2001

M 2001
03151
047150

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2002RIMROCK BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLMAN'S BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU
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M 2001
03383
046989

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2002

M 2001
04267
053596

BRILLIOR UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

06/2003

M 2001
04268
047821

LYRICA UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2002

M 2002
01503
050008

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

08/2002

M 2002
03631
052052

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

02/2003

M 2002
03635
052058

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

02/2003

BELLMAN'S BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLMAN'S DREAM BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLMAN'S CLUB BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

MEGA ALEXANDER BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU
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M 2002
03640
052056

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

02/2003

M 2006
01407
077723

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

03/2007

M 2006
01931
076136

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2007

M 2006
01932
076110

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2007

M 2006
01933
076111

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2007

M 2006
01934
082407

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

08/2007

BELLMAN'S ON ICE BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

HIGHLAND MOUNTAIN BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

HIGHLAND PEAK BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BLACK BOWLER BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BLUE BOWLER BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

RESERVE BOWLER BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU
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M 2006
01936
076324

01/2007

M 2006
08540
080184

SUNT BARBAT UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

06/2007

M 2006
10667
080895

SC ICCO SRL, STR.
ŞCOLII NR. 8, BRAŞOV,
500059, BRAȘOV,
ROMANIA

SC ICCO SRL, STR.
SPICULUI NR. 3, C6-
B10, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

06/2007

M 2006
12405
082124

UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK,10017, N.Y.,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VIATRIS SPECIALTY
LLC, 3711 COLLINS
FERRY ROAD,
MORGANTOWN,
WEST VIRGINIA 26505,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2007

M 2006
14171
085228

IPB INDUSTRIAL PARK
BRASOV

SC ICCO SRL, STR.
ŞCOLII NR. 8, BRAŞOV,
500059, BRAȘOV,
ROMANIA

10/2007

M 2007
02163
084182

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

10/2007

M 2011
08621
119136

CARD BLUE CARD BLUE S.A., STR.
MARGELELOR NR. 78,
BL. N2, SCARA 2, ET.
4, AP.32, SECTORUL
6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARD BLUE S.A., BD.
IULIU MANIU NR. 59,
BL. 10 A, SC. 5, AP. 225,
SECT. 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

BELLES MARKS LTD, 
ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

ENJOY 
YOUR BUSINESS !

TRATEAZĂ 
CU ÎNCREDERE

GREEN BOWLER BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

REDBOWLER BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

SC ICCO SRL, STR.
SPICULUI NR. 3, C6-
B10, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
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ALEXANDER THE NEW
TSAR

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

03/2013

M 2012
03395
121903

SC FARMEXIM
SA, STR.GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.2, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FARMEXIM SA, STR.
PICTOR ROSENTHAL
NR. 14, ET. 2, AP. 3,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2012
03396
121909

FARMEXIM SC FARMEXIM
SA, STR.GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.2, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FARMEXIM SA, STR.
PICTOR ROSENTHAL
NR. 14, ET. 2, AP. 3,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2012
03911
121637

BIZZ Factory ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT
ROMANIA, STR.
ACADEMIEI NR. 28-30,
EXCELSIOR CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT
ROMANIA, STR.
LISABONA, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011787, BUCUREȘTI,
ROMANIA

11/2012

M 2012
04122
121575

TERRA NEGRA SC CASTEL VINUM SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
678/K, COM CRISTEŞTI,
547185, MUREȘ,
ROMANIA

SC CASTEL VINUM SRL,
COMUNA MICA, NR.
243 , SAT MICA, MUREȘ,
ROMANIA

11/2012

M 2012
04123
121576

CASTEL VINUM SC CASTEL VINUM SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
678/K, COM CRISTEŞTI,
547185, MUREȘ,
ROMANIA

SC CASTEL VINUM SRL,
COMUNA MICA, NR.
243, SAT MICA, MUREȘ,
ROMANIA

11/2012

M 2012
04124
121918

1682 SCB VILLA VINEA SC CASTEL VINUM SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
678/K, COM CRISTEŞTI,
547185, MUREȘ,
ROMANIA

SC CASTEL VINUM SRL,
COMUNA MICA, NR.
243 , SAT MICA, MUREȘ,
ROMANIA

12/2012

OAMENII 
FAC DIFERENŢA

M 2012
02370
123307

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU
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M 2012
04129
121140

SC VINALCOOL ARGES
SA, B-DUL. NICOLAE
BĂLCESCU NR.158,
JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, 110101,
ARGEȘ, ROMANIA

SC VINALCOOL ARGES
SA, B-DUL. NICOLAE
BĂLCESCU NR.156,
JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, 110101,
ARGEȘ, ROMANIA

11/2012

M 2012
04227
122721

SC FERROITAL
BIVOLARI SRL, STR.
BACINSCHI NR. 7, BL.
CL4, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700133, IAȘI,
ROMANIA

SC FERROITAL
BIVOLARI SRL, SAT
BIVOLARI, BIROUL 7,
CLĂDIRE C3/0, JUD.
IAŞI, COM. BIVOLARI,
IAȘI, ROMANIA

02/2013

M 2012
04649
122154

FARMEXIM On-line SC FARMEXIM
SA, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU
NR. 2 , SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 011473,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FARMEXIM SA, STR.
PICTOR ROSENTHAL
NR. 14, ET. 2, AP. 3,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
05054
122759

Miss Sinaia POPESCU SORIN
VASILE, STR. INTRAREA
CRIŞUL ALB NR. 39, BL.
7, SC. B, ETAJ 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

POPESCU SORIN
VASILE, STR. GENERAL
CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR.
9, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2013

M 2012
05412
122589

COVRILUCA SC TINERVIS
GROUP SRL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR, NR.
319A, PARTER, AP. 5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC TINERVIS GROUP
SRL, CALEA VITAN,
NR. 58, ET. 1, AP.
9, SECTORUL
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2013

M 2012
05413
122077

LUCA TRADIŢIONAL SC TINERVIS
GROUP SRL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR, NR.
319A, PARTER, AP. 5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC TINERVIS GROUP
SRL, CALEA VITAN,
NR. 58, ET. 1, AP.
9, SECTORUL
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
05522
123326

Kunnai SC ROMASIA
DISTRIBUTION
SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 241
A, BLOC BVO CENTER,
ET. 1, CAMERA 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ROMASIA
DISTRIBUTION SRL,
STR. GHEORGHE
BRĂTIANU, NR.44,
PARTER, CAMERA
1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

SC VINALCOOL ARGES
SA OŢET PRODUS 
LA TOPOLOVENI

net TU ŞTII CÂND, 
NOI ŞTIM UNDE
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M 2012
05804
123319

03/2013

M 2012
05817
124023

SC SIGAZ SRL, STRADA
GABRIEL BETHLEN,
NR. 7, SAT BIHARIA,
COM BIHARIA, JUD.
BIHOR, BIHARIA, BIHOR,
ROMANIA

05/2013

M 2012
05932
124022

L'OSTERIETTA SC CODIN SRL, STR.
MIRESEI NR. 1(CORP P
DIN EXTINDERE CORP
P+E), AP. 1, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC CODIN SRL, CALEA
TORONTALULUI, NR. 36,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

05/2013

M 2012
06984
123709

MAFTEI CARMEN
ELENA, STR. STELUŢEI
NR. 12, BL. FE
13, SC. A, AP. 1,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

MAFTEI CARMEN
ELENA, STR. SOVEJA,
NR. 90A, BL. FT
6, SC. E, AP. 69,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

04/2013

M 2012
07310
124879

MISS CAPITALA POPESCU SORIN
VASILE, STR. INTRAREA
CRIŞUL ALB NR. 39, BL.
7, SC. B, ETAJ 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

POPESCU SORIN
VASILE, STR. GENERAL
CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR.
9, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2013

M 2015
02376
138551

ID ImplantoDays DENTIUM MEDICAL
COMPANY SRL,
INTRAREA DUMITRU
VLĂSCEANU NR.
18B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

DENTIUM MEDICAL
COMPANY SRL, INT.
VLĂSCEANU DUMITRU
NR. 18B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

10/2015

M 2016
00946
143724

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,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

08/2016

AMY MARKET ION CORCODEL,
ALEEA GODEANU NR.
3, BL. 123, SC. C, ET. 2,
AP. 51, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

ION CORCODEL, STR.
MĂRĂŞEŞTI, NR. 282,
BL. 163C, ET. 1, AP. 4,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

WATER 
Water Across Time in 
Engineering Research

SIGAZ SC SIGAZ SRL, STR.
BETHLEN GABOR
NR. 24, JUD. BIHOR
MARGHITA, BIHOR,
ROMANIA, BIHOR,
ROMANIA

Elyzia Saber EST 1789 
in Bucovina
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2018
02240
157630

ALEXANDER BELLES MARKS LTD, 12
DRAMAS STREET, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

11/2018

M 2018
02243
157632

Elyzia Saber EST 1789 BELLES MARKS LTD, 12
DRAMAS STREET, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

11/2018

M 2019
02988
165105

Saber Elyzia Caisatǎ BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2020

M 2019
02989
165107

Saber Elyzia Afinatǎ BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2020

M 2019
02990
165108

Saber Elyzia Vișinatǎ BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2020

M 2019
02993
165103

BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2020

M 2019
03003
165109

BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2020

M 2019
03005
165102

Saber Elyzia Coacǎze BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2020

M 2019
03007
165106

BELLES MARKS LTD,
DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA 6020, CIPRU

01/2020

Saber Elyzia Fructe 
de pǎdure

Saber Elyzia 
Cireșe negre

SUMAN D41 
grape distillate
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

032049
024168

CRANE CRANE CO, 100
FIRST STAMFORD

PLACE, STAMFORD,
06902, STATELE

UNITE ALE AMERICII

03/1998

M 2001
00334

046843

WU XING
MÂNCARE
CHINEZEASCĂ

SC QUICK BEST FOOD
SRL, CALEA GRIVITEI NR.

182A, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

SIMCER EXCLUSIV S.R.L.,
CALEA GRIVIŢEI NR.
182A, ET. 2, CAMERA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

01/2002

M 2002
00119

048996

ASISTENT SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA

7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU,

BUZĂU, ROMANIA
SC EUROAVIPO SA,

POŞTA CÂLNĂU, JUD.
BUZĂU, COMUNA

POŞTA CÂLNĂU, 127485,
BUZĂU, ROMANIA

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA
7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA
SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

06/2002

M 2002
00511

049573

SANKT
PETERSBURG
DACA TE
RESPECTI!

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA
SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POŞTA CÂLNĂU,

CAMERA 7, CLĂDIRE
C 9, JUD. BUZĂU,
POŞTA CĂLNĂU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA
SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POŞTA CÂLNĂU,
CAMERA 7, CLĂDIRE C
9, JUD. BUZĂU, POŞTA
CĂLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA

07/2002

M 2002
03814

051328

SANKT
PETERSBURG
VODKA
ADEVĂRATĂ

SC EUROAVIPO SA,
POSTA CALNAU,

JUDEŢUL BUZĂU, POSTA
CALNAU, ROMANIA

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA

7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA
SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA
7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA

11/2002

CRANE HOLDINGS, Co,
100 FIRST STAMFORD
PLACE, STAMFORD,
06902, CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

1097
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2002
05470

052370

KRONOS SANKT
PETERSBURG

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA

7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU,

BUZĂU, ROMANIA
SC EUROAVIPO SA,

POŞTA CÂLNĂU, JUD.
BUZĂU, COMUNA

POŞTA CÂLNĂU, 127485,
BUZĂU, ROMANIA

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA
7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA
SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

03/2003

M 2004
07115

063559

PATRIOT SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU, 127485,

BUZĂU, ROMANIA
SC MURFATLAR

ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,

JUDEŢUL CONSTANŢA,
MURFATLAR, 905100,

CONSTANȚA, ROMANIA
SC HECTA VITICOL

SRL, SAT POSTA
CALNAU, CAMERA 7,

CLADIREA C9, JUDETUL
BUZAU, COMUNA
POSTA CALNAU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA
SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA
SC HECTA VITICOL SRL,
SAT POSTA CALNAU,
CAMERA 7, CLADIREA
C9, JUDETUL BUZAU,
COMUNA POSTA
CALNAU, BUZĂU,
ROMANIA

03/2005

M 2005
02309

072071

!CU APA MINERALA
NATURALA!
BIBORTENI SOC
CU LAMAIE

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA
GEORGE IVANESCU,

STR. BĂNEASA
ANCUŢA NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA
GEORGE IVANESCU,
STR. BĂNEASA
ANCUŢA NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2006

M 2005
02313

072075

BINECUVANTAREA
NATURII
BIBORTENI
APA MINERALA
NATURALA
CARBOGAZOASA

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA
GEORGE IVANESCU,

STR. BĂNEASA
ANCUŢA NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA
GEORGE IVANESCU,
STR. BĂNEASA
ANCUŢA NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2006

1098
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2005
02414

071544

BIBORTENI AQUA
PREMIUM

GEORGE IVANESCU,
STR. BĂNEASA

ANCUŢA NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

GEORGE IVANESCU,
STR. BĂNEASA
ANCUŢA NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

05/2006

M 2011
00116

114526

GOSPO GEORGE IVANESCU,
STR. BANEASA

GEORGE IVANESCU,
STR. BANEASA
ANCUTA, NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,
JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA
SC PRINCIPAL COMPANY
SA - Punct de Lucru
Salonta, STR. GESTULUI
NR. 10, JUD. BIHOR,
SALONTA, BIHOR,
ROMANIA
SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

07/2011

M 2011
04040

116576

CETERA SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,

JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,

CONSTANȚA, ROMANIA
SC HECTA VITICOL

SRL, NR.11, CAMERA
2, COMUNA POŞTA

CÂLNĂU, JUDEŢ
BUZĂU, SAT ALICENI,

BUZĂU, ROMANIA
S.C. EUROAVIPO S.A.,

POŞTA CÂLNĂU, POŞTA
CÂLNĂU, BZ 5100,
BUZĂU, ROMANIA

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,
JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA
SC HECTA VITICOL
SRL, NR.11, CAMERA
2, COMUNA POŞTA
CÂLNĂU, JUDEŢ BUZĂU,
SAT ALICENI, BUZĂU,
ROMANIA
SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

02/2012

ANCUTA, NR. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,

JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,

CONSTANȚA, ROMANIA
SC PRINCIPAL

COMPANY SA - Punct
de Lucru Salonta, STR.

GESTULUI NR. 10,
JUD. BIHOR, SALONTA,

BIHOR, ROMANIA
SC EUROAVIPO SA,

STR. MATEI MILLO NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,

7000, ROMANIA

1099



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2012
02392

121057

navaio SC SECPRAL COM SRL,
STR.CAMPUL PAINII,

NR.26, CLUJ NAPOCA,
JUDETUL CLUJ, CLUJ

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SC BNT SISTEM SRL,
STR. TRAIAN VUIA,
NR.124A, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

11/2012

M 2012
04513

122385

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, ROMANIA

FUNDAŢIA ŢIRIAC,
ŞOSEAUA NORDULUI,
NR. 24 - 26, ET. 3,
CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2013

M 2019
07770

167322

Bottega Roma est.
1969

EXTRA MEDIA TRADE
S.R.L., SPLAIUL

INDEPENDENTEI NR.
319E, CLADIRE B, OB, 6A,

BUCURESTI, ROMANIA

EXTRAMALL
INTERNATIONAL
GROUP S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 319,
CLĂDIRE OB. 6A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2020

M 2019
07771

167323

MegaHeat EXTRA MEDIA TRADE
S.R.L., SPLAIUL

INDEPENDENTEI NR.
319E, CLADIRE B, OB, 6A,

BUCURESTI, ROMANIA

EXTRAMALL
INTERNATIONAL
GROUP S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 319,
CLĂDIRE OB. 6A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2020

M 2020
03271

172838

ALOE di CRETA EXTRA MEDIA
TRADE SRL, STR.
INDEPENDENTEI
NR. 319E, SPLAI,

BUCURESTI, ROMANIA

EXTRAMALL
INTERNATIONAL
GROUP S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 319,
CLĂDIRE OB. 6A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2021

M 2022
01120

Rompiro KOL TRADING SRL, STR.
SOARELUI NR.2, AP.84,

JUDEŢ BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

COMPLEXUL
SPORTIV 
ION  ŢIRIAC

Nicolae CRISTEI, STR.
SOARELUI NR. 2, AP.
84, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
Lidia CRISTEI, STR.
SOARELUI NR. 2, AP.
84,, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

1100



MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - FUZIUNI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2005
05523

068678

GERMANOS SC GERMANOS
TELECOM SA, ŞOS.

BUCUREŞTI - PLOIEŞTI,
NR.7A, ETAJELE
5-8, SECTOR 1,

BUCUREŞTI , ROMANIA

TELEKOM
ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, SUBSOLUL 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

01/2006

M 2013
00366

124914

beeep SC GERMANOS
TELECOM ROMANIA

SA, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 7A,

ET. 5-8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

TELEKOM
ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, SUBSOLUL 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2013

M 2013
00367

124913

beeep SC GERMANOS
TELECOM ROMANIA

SA, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 7A,

ET. 5-8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

TELEKOM
ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, SUBSOLUL 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2013

1103



MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

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 2019 06473/
165864

Bar Boogie ADRIAN CONSTANTINESCU,
CALEA MOȘILOR NR. 217A,

BL. C1, ET. 3, AP. 30, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

AHA WORKS, STR.CALEA
MOŞILOR, NR.217A, BL.C1, ETJ.3,
AP.30, SECTOR.2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Exclusivă

1107

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.  

02/06/2022*



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).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123048(R) 23/08/2032 30, 35,
39

SC STANDARD MONDOPAN
GROUP SRL

020160(3R) 03/07/2032 5, 16,
21, 28,
31

MARS INCORPORATED S.C. PETOSEVIC S.R.L.

127742(R) 19/06/2032 43, 44,
45

CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

122222(R) 19/06/2032 44, 45 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

172258(R) 07/09/2032 16, 35,
38, 41,
42

ANTENA TV GROUP SA

127347(R) 08/02/2033 25 PORC A PORTER SRL

124020(R) 25/09/2032 36 SCHIOPOTA SIMONA -
DANIELA

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

124321(R) 16/07/2032 35, 44 SC CÎRLIONT SRL

144785(R) 25/07/2032 3 SC F.L.M. GROUP INVEST SRL

051530(2R) 07/06/2032 12 BRUNSWICK FAMILY BOAT
CO. INC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

050971(2R) 16/05/2032 35, 43 Goody's Single Member Societe
Anonyme of Catering Services

CABINET M OPROIU SRL

123785(R) 15/10/2032 35 MARA VASILE VOX LEGIS CONSULT S.R.L.

132010(R) 24/08/2032 1, 2, 3,
4

AUTOLAK DISTRIBUTION
S.R.L.

ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

123047(R) 23/08/2032 30, 35,
39

S.C. STANDARD MONDOPAN
GROUP S.R.L.

124432(R) 02/11/2032 4, 35 SC LUBRISTORE SRL

122594(R) 14/06/2032 5, 30,
32

MONSTER ENERGY
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

052232(2R) 07/08/2032 7, 9 DR. JOHANNES HEIDENHAIN
GmbH

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

052233(2R) 07/08/2032 7, 9 DR. JOHANNES HEIDENHAIN
GmbH

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.
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053450(2R) 22/08/2032 5 PERRIGO PHARMA
INTERNATIONAL DAC

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

129844(R) 23/08/2032 30, 35,
39

S.C. STANDARD MONDOPAN
GROUP S.R.L.

123319(R) 11/09/2032 29, 30,
32, 33

ION CORCODEL

121637(R) 14/06/2032 35, 41,
45

ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

122725(R) 07/06/2032 29, 35 SC ZARONE COMIMPEX SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

082005(2R) 21/08/2032 23, 24,
25, 26,
27

ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE
SAN AS

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121484(R) 15/06/2032 35, 38,
39, 40,
42

SC SAMDAMGIFTS SRL BRAND LEADER

020171(3R) 27/10/2032 30 TOYO SUISAN KABUSHIKI
KAISHA (TOYO SUISAN
KAISHA, LTD.)

ROMINVENT S.A.

053178(2R) 20/09/2032 30, 32,
33, 39,
42, 43,
44, 45

DOMENIILE ALEXANDRION
RHEIN 1892 SA

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

124672(R) 19/12/2032 11, 35 SC ZMENA COM SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

121715(R) 29/06/2032 35, 41 NICU-SEVERIN SANZIANU AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

053371(2R) 23/10/2032 11, 17,
35, 37,
42

SC PALPLAST SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

121402(R) 17/05/2032 35, 41,
43

SC NEMECO SRL SC CABINET ANI FUCIU SRL

050923(2R) 28/05/2032 41 SC GLISSANDO SRL

122721(R) 28/06/2032 39, 43 SC FERROITAL BIVOLARI SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU

121562(R) 27/04/2032 19, 35,
39

SC COURBI ROM SRL SC APPELLO BRANDS SRL
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121140(R) 27/06/2032 30 SC VINALCOOL ARGES SA

051292(2R) 17/06/2032 3 SC PARS PRODUCTION
COMPANY SRL

123969(R) 22/10/2032 5 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CABINET DOINA ŢULUCA

050968(2R) 15/05/2032 30 TWENTIETH CENTURY FOX
FILM CORPORATION

ROMINVENT S.A.

121903(R) 25/05/2032 39 SC FARMEXIM SA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL

122154(R) 18/07/2032 35, 39 SC FARMEXIM SA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL

121909(R) 25/05/2032 3, 16,
35, 39,
41, 44,
45

SC FARMEXIM SA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL

120397(R) 01/03/2032 3, 5,
35, 42,
44

Gheorghiev Slavi COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

123548(R) 09/10/2032 30, 35 SC NOVA PAN SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

124546(R) 02/11/2032 43 LOFT TOWERS SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA

124151(R) 10/10/2032 14, 25,
35, 42

MARIAN-CONSTANTIN
CONSTANTINESCU

CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA

121104(R) 13/03/2032 1 ALPEK POLYESTER S.A. DE
C.V.

SC PETOSEVIC SRL

051488(2R) 11/06/2032 9, 38,
42

SC CERTSIGN SA CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA

051943(2R) 03/07/2032 1, 5,
30, 31

ALLTECH INC SC PETOSEVIC SRL

145303(R) 22/06/2032 41, 42 ASOCIAȚIA DE-A
ARHITECTURA

051988(2R) 03/07/2032 1, 5, 31 ALLTECH INC SC PETOSEVIC SRL

051937(2R) 03/07/2032 1, 5, 31 ALLTECH INC SC PETOSEVIC SRL

018293(3R) 25/06/2032 35 DOMENIILE ALEXANDRION
RHEIN 1892 S.A.

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ APIA SRL
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018289(3R) 25/06/2032 35 DOMENIILE ALEXANDRION
RHEIN 1892 S.A.

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

021908(3R) 10/06/2032 32 ERBAK-ULUDAG ICECEK
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

122811(R) 24/07/2032 45 SC SIS GUARD SECURITY
SRL

122326(R) 06/06/2032 16, 35,
38, 41,
42

RADU IOAN BUDEANU

122759(R) 08/08/2032 41 POPESCU SORIN VASILE

124879(R) 12/11/2032 41 POPESCU SORIN VASILE

123681(R) 13/12/2032 35 SC ROPLAST IMPEX SRL

053767(2R) 29/10/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

053768(2R) 29/10/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

124104(R) 15/11/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

124105(R) 01/11/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

123965(R) 15/11/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

053024(2R) 03/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

052793(2R) 22/08/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

123826(R) 31/07/2032 BRATU VIOREL RODALL S.R.L.

051537(2R) 03/07/2032 30, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

051565(2R) 03/07/2032 30, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

051583(2R) 24/06/2032 30, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

053023(2R) 03/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

052540(2R) 01/08/2032 30, 35 SC ROMAQUA GROUP SA
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051535(2R) 03/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

051534(2R) 03/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

051536(2R) 03/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

062114(2R) 10/12/2032 5, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

052161(2R) 05/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

051533(2R) 03/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

051752(2R) 18/06/2032 32, 35 SC MARTENS SA CABINET MARILENA
COMANESCU

122783(R) 15/05/2032 32, 35 SC MARTENS SA CABINET MARILENA
COMANESCU

052878(2R) 26/08/2032 32, 35 SC MARTENS SA CABINET MARILENA
COMANESCU

123326(R) 30/08/2032 43 SC ROMASIA DISTRIBUTION
SRL

059353(2R) 04/01/2032 9 HARMAN INTERNATIONAL
INDUSTRIES INCORPORATED

S.C. PETOSEVIC S.R.L.

124064(R) 10/09/2032 38, 39 BEST TAXI TITAN SRL SC APPELLO BRANDS SRL

128206(R) 15/06/2032 16, 41 Petre-Horia Murărescu MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

128207(R) 15/06/2032 41 Petre-Horia Murărescu MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

126781(R) 19/11/2032 31, 39 SC C.A.N. 2000 TRADING SRL

123268(R) 12/06/2032 18, 25 DAN GABRIEL PAVEL SC INTELECT SRL

120892(R) 10/04/2032 30 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

051161(2R) 13/06/2032 21, 33,
35

SC PRODALCOM SA S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

123849(R) 21/11/2032 16 SC PROCESS COLOR ART
SRL
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(116) (186) (511) (732) (740)

019620(3R) 16/06/2032 36 S.C. ASIGURAREA
ROMANEASCA -ASIROM
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

002938(5R) 27/07/2032 3 ARAMIS INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

019524(3R) 13/04/2032 30 MARS INCORPORATED S.C. PETOSEVIC S.R.L.

002907(5R) 11/07/2032 9 FORD MOTOR COMPANY
LIMITED

S.C. PETOSEVIC S.R.L.

054583(2R) 01/08/2032 30 SC ROMAQUA GROUP SA

124022(R) 18/09/2032 43 SC CODIN SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

123575(R) 25/10/2032 6 SC WOOD CLASS DESIGN
SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

053808(2R) 01/08/2032 30 SC ROMAQUA GROUP SA

053796(2R) 01/08/2032 30, 35 SC ROMAQUA GROUP SA

053807(2R) 01/08/2032 30, 35 SC ROMAQUA GROUP SA

055329(2R) 01/08/2032 30 SC ROMAQUA GROUP SA

051564(2R) 03/07/2032 30, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

122971(R) 03/09/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

122975(R) 03/09/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

122974(R) 03/09/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

052135(2R) 03/07/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

052029(2R) 27/06/2032 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

052360(2R) 24/06/2032 30, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

052598(2R) 24/06/2032 30, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

122981(R) 03/09/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA
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122968(R) 03/09/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

122964(R) 03/09/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

122982(R) 03/09/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

053215(2R) 05/08/2032 35 SC HIDROJET NEW GROUP
S.R.L.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

051484(2R) 21/03/2032 39, 43 BIG BROTHER COMPANY SRL

051557(2R) 28/05/2032 42 RENALO INVESTMENTS
LIMITED

Ratza si Ratza SRL

018947(3R) 25/06/2032 1, 3, 5,
10, 16,
21

THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA SRL

050804(2R) 04/06/2032 29 SC THEREZIA PRODCOM SRL SC NOMENIUS SRL

123328(R) 28/06/2032 7, 9,
10, 12,
17, 19,
20, 21,
25, 28,
40, 42

SC PLASTOR SA

123046(R) 28/06/2032 7, 9,
10, 12,
17, 19,
20, 21,
25, 28,
40, 42

SC PLASTOR SA

122344(R) 02/08/2032 35 SC ISRA CENTER
MARKETING RESEARCH SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

124429(R) 21/12/2032 35, 39,
45

SC FUNERARA LA CAPATUL
DRUMULUI SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

123297(R) 25/06/2032 16 SC ARTPRESS IMPACT SRL SC APPELLO BRANDS SRL

123207(R) 13/09/2032 32 Coca-Cola Romania SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

007724(5R) 19/10/2032 9, 11 AUER LIGHTING GMBH ROMINVENT S.A.
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007734(5R) 19/10/2032 9, 11,
21

SCHOTT
AKTIENGESELLSCHAFT

ROMINVENT S.A.

123006(R) 25/10/2032 37 SC DEC CONSTRUCT SRL

124023(R) 12/09/2032 6, 35,
37

SC SIGAZ SRL ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

119136(R) 09/12/2031 9, 16,
35, 36,
41, 42

CARD BLUE S.A. AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

053209(2R) 16/08/2032 35 BUDA CAMELIA CORNELIA CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

135196(R) 02/08/2032 29 SC ALBALACT SA

135197(R) 02/08/2032 29 SC ALBALACT SA

132803(R) 25/02/2033 29, 35 SC AUTHENTIC MEAT SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

121718(R) 16/05/2032 30 VEL PITAR S.A.

128051(R) 20/12/2032 37 SC EDEN DESIGN SRL

052426(2R) 26/08/2032 42 SC QUALITAS SA

002940(5R) 27/07/2032 3 ESTEE LAUDER COSMETICS
LTD

ROMINVENT S.A.

058416(2R) 18/12/2032 30 UNI-PRESIDENT
ENTERPRISES CORP.

RATZA & RATZA SRL

123485(R) 26/06/2032 6, 7, 9,
12, 13,
35, 37,
38, 42,
45

SC MFA SA MIZIL BRAND LEADER S.R.L.

003079(5R) 27/11/2032 7, 12 VOLVO TRADEMARK
HOLDING AB

ROMINVENT S.A.

003078(5R) 27/11/2032 7, 12 VOLVO TRADEMARK
HOLDING AB

ROMINVENT S.A.

019772(3R) 04/08/2032 3 Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited

SC PETOSEVIC SRL

123709(R) 29/10/2032 16, 41 MAFTEI CARMEN ELENA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.
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121779(R) 14/06/2032 29, 30,
35, 43

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL SC RODALL SRL

052606(2R) 16/08/2032 25 THE POLO / LAUREN
COMPANY LP

SC PETOSEVIC SRL

122220(R) 19/06/2032 43, 44,
45

CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

052605(2R) 16/08/2032 25 THE POLO / LAUREN
COMPANY LP

S.C. PETOSEVIC S.R.L.

123951(R) 22/10/2032 16, 35,
38, 41,
42

A.G. RADIO HOLDING SRL

122464(R) 19/07/2032 35, 41 UNIUNEA ARTISTILOR
PLASTICI DIN ROMANIA

122679(R) 06/08/2032 5 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. ROMINVENT S.A.

122221(R) 19/06/2032 44, 45 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

122418(R) 26/07/2032 35, 41,
45

EURO INSOL SPRL

122070(R) 31/07/2032 40, 42 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

162865(R) 22/02/2032 44 HEMAT - ROM SRL SC APPELLO BRANDS SRL

122411(R) 31/07/2032 42 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

ROMINVENT S.A.

122879(R) 31/07/2032 42 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

122350(R) 10/07/2032 2, 19 SC ELIXDAN PROD COM
IMPEX SRL

121644(R) 22/06/2032 43 SC TUŞNAD SA

121632(R) 22/06/2032 43 SC TUŞNAD SA

125618(R) 23/10/2032 41, 43 ŞOŞA ANDREI MANUEL
ŞOŞA RALUCA

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

122678(2R) 06/08/2042 5 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. ROMINVENT S.A.

122066(R) 31/07/2032 42 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie
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122491(R) 06/08/2032 5, 30 SC FITERMAN PHARMA SRL

007716(5R) 13/10/2032 9, 10,
11, 21

SCHOTT
AKTIENGESELLSCHAFT

ROMINVENT S.A.

122843(R) 10/09/2032 43 SC L'INCONTRO V.V.V. SRL

126909(R) 19/11/2032 42 SC EXPERT SOFTWARE SRL

121656(R) 28/06/2032 7, 9,
10, 12,
17, 19,
20, 21,
25, 28,
40, 42

SC PLASTOR SA
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 03670 10/05/2021 soly SC ONLINE CONTENT

CREATION SRL,
STR. ŞERBAN
VODĂ 155, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2003 00522 04/02/2003 054316 ODYSSEY JT INTERNATIONAL
SA, 1, RUE DE LA
GABELLE, GENEVA
26, 1211, ELVEȚIA

M 2021 04520 10/06/2021 PROHANCE SUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
LIMITED, SUN
HOUSE, PLOT NO.
201 B/1, WESTERN
EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON (E),
MUMBAI-400 063,
MAHARASHTRA,
INDIA

M 2022 01966 18/03/2022 People of specialty ORIGO SHOP
S.R.L, STRADA
LIPSCANI NR. 9,
PARTER, SECTOR
5, BUCURESTI,
ROMANIA
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2021 06679 / CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA

SC VELARY TECH SRL 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, 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, toate
aceste produse utilizate împreună cu produsele
din clasa 12, respectiv: aparate de deplasare în
aer, respectiv drone, vehicule de deplasare în
aer, suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, dispozitive
pentru control de la distanţă.
12 - Aparate de deplasare în aer, respectiv
drone, vehicule de deplasare în aer,
transportoare aeriene, aparate, maşini şi
dispozitive aeronautice, vehicule aeriene,
aeronave, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, vehicule cu comandă de
la distanţă, altele decât jucăriile, toate aceste

9 -
neschimbată
12 -
neschimbată
38 -
neschimbată
39 -
neschimbată
42 -
neschimbată
44 -
neschimbată
45 -
neschimbată

1129



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

produse utilizate împreună cu produsele din
clasa 9, respectiv: aparate şi instrumente
ştiinţifice, de 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.
38 - Servicii de telecomunicaţii, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
globală de computere, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa de produse
9 şi 12, respectiv: aparate şi instrumente
ştiinţifice, de 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,
aparate de deplasare în aer, respectiv drone,
vehicule de deplasare în aer, transportoare
aeriene, aparate, maşini şi dispozitive
aeronautice, vehicule aeriene, aeronave,
drone de livrare, elicoptere de mici dimensiuni,
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comandate de la distanță, pentru obținere de
imagini, vehicule cu comandă de la distanţă,
altele decât jucăriile.
39 - Transport, organizarea de călătorii,
transportul aerian, închirierea de aeronave,
pilotarea dronelor civile, furnizarea de direcţii de
deplasare în scopuri de călătorie.
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, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, toate aceste servicii în legătură
cu produsele din clasa de produse 9 şi 12,
respectiv: aparate şi instrumente ştiinţifice, de
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, aparate de
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deplasare în aer, respectiv drone, vehicule de
deplasare în aer, transportoare aeriene, aparate,
maşini şi dispozitive aeronautice, vehicule
aeriene, aeronave, drone de livrare, elicoptere
de mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, vehicule cu comandă
de la distanţă, altele decât jucăriile.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară pentru persoane.
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, stingerea incendiilor cu ajutorul
produselor din clasa 12, respectiv: vehicule de
deplasare în aer, vehicule aeriene, aeronave,
elicoptere de mici dimensiuni, comandate de la
distanță, vehicule cu comandă de la distanţă,
altele decât jucăriile.

M 2021 06741 / MACKENZIE CAPITAL
ADVISORY SRL

35 - servicii de memento pentru întâlniri (lucrări
de birou), servicii de programare a întâlnirilor
(lucrări de birou), administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, marketing
destinat unui anumit scop, marketing direct,
marketing digital, marketing pe internet,
publicitate și marketing.
44 - consiliere cu privire la diete și nutriție,
consiliere legată de nutriție, consultanță legată
de nutriție, consultanță în domeniul nutriției și

35 - modificată
44 - modificată
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al dietelor, consultanță în nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție

M 2021 07702 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

DOMENIILE PRINCE MATEI
SRL

33 - Vinuri roşii. 33 -
neschimbată

M 2022 00832 / MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

BOGDAN-ALEXANDRU
IONAȘCU

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

3 -
neschimbată
5 - modificată
10 -
neschimbată
35 -
neschimbată
44 -
neschimbată
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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 - alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale, plasturi
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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, 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
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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,
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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
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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
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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,
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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
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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
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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

M 2022 00950 / NOMENIUS SRL UNIVERSUL JURIDIC SRL 16 - Cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, toate acestea fiind în legătură
cu domeniul științelor juridice.
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

16 - modificată
35 -
neschimbată
38 -
neschimbată
41 -
neschimbată
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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.

M 2022 02134 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

GEMA MIXT SERV S.R.L. 9 - 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, instrumente pentru
măsurarea timpului (exceptând ceasuri și
ceasornice), 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 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 audio, căști fără fir, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști

9 -
neschimbată
35 - modificată
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fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri
usb pentru telefoane mobile, cabluri usb,
cabluri de conectare, 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 fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, memorii usb, adaptoare
usb, routere usb fără fir, cabluri telefonice,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, 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, baterii externe, bănci de încărcare,
dispozitive de încărcare pentru echipamente
reîncărcabile, brățări inteligente, curele pentru
telefonul mobil, curele pentru aparate telefonice
35 - publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, Regruparea în
avantajul terţilor de 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, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
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și ceasornice), 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 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 audio, căști fără fir, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri
usb pentru telefoane mobile, cabluri usb,
cabluri de conectare, 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 fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere
video, camere video digitale, memorii usb,
adaptoare usb, routere usb fără fir, cabluri
telefonice, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, surse de curent conectate la aparate
audio folosite în autovehicule, suporturi de
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telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, baterii externe,
bănci de încărcare, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice (exceptând
transportul lor), servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la 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, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), 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 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 audio, căști fără fir, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri
usb pentru telefoane mobile, cabluri usb,
cabluri de conectare, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
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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 fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, memorii usb, adaptoare
usb, routere usb fără fir, cabluri telefonice,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
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, baterii externe, bănci
de încărcare, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, brățări inteligente,
curele pentru telefonul mobil, curele pentru
aparate telefonice , publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.

M 2022 03201 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

PROTECT PHONE S.R.L. 7 - Mașini de tuns, mașini de tuns animale,
mașini electrice de tuns, aparate de tuns
vite (mașini), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, 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

7 -
neschimbată
8 -
neschimbată
9 -
neschimbată
10 -
neschimbată
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mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, 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
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de

11 -
neschimbată
20 -
neschimbată
25 -
neschimbată
28 - modificată
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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 / vânturătoarepentru
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, arbori cu came
pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii de
carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
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(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,
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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,
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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,
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1154

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
ecorticarea 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,
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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, 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,
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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
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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, 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 (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini) / atomizoare (maşini) /
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
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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, 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, maşini de satinat, maşini
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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, 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, 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),
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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, 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,
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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, 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
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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.
8 - Foarfece de tuns, mașini de tuns, aparate
de tuns animale, aparate de tuns animale,
instrumente manuale de tuns, aparate de tuns
câini, mașini de tuns (manuale), mașini de
tuns electrice, aparate electrice pentru tuns
părul, tuns (mașini de - pentru animale), mașini
de tuns (unelte acționate manual), aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
mașini de tuns părul acționate manual, aparate
de tuns părul, non-electrice, mașini de tuns
părul, electrice și neelectrice, foarfece electric
de tuns pentru animale (instrument manual),
mașini de tuns pentru animale (unelte de mână),
aparate de tuns părul, electrice și acționate cu

1162



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

baterii, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de ras,
ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
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,
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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),
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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,
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), mânere pentru 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, ciocan
de urgenţă, fiare (unelte de mână neelectrice),
fierăstraie mecanice, răzătoare mandoline
pentru bucătărie, gheare pentru carne,
instrumente sterile pentru piercing, aparate
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cu laser pentru îndepărtarea părului, altele
decât cele pentru scopuri medicale, 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, 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
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(unelte de mână), raşpele (unelte de mână),
dispozitive cu clichet (unelte de mână), curele
de ascuţit briciul, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, doze pentru alezor, alezoare,
nituitoare (unelte de mână), ciocane de nituit
(unelte de mână), săbii, greble pentru nisip,
lame de fierăstrău (componente ale uneltelor de
mână), suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie
(unelte de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci,
raclete (unelte de mână), raclete pentru schiuri,
unelte de răzuit (unelte de mână), şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru
coase, pietre pentru coase / pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit / oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână),
seceri, arme de mână, altele decât armele de
foc, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi linguri),
instrumente de ascuţit marginile schiurilor,
acţionate manual, instrumente şi unelte pentru
jupuirea animalelor, baroase, cazmale (unelte
de mână), chei de buloane (unelte de mână) /
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule (unelte
de mână), spatule pentru utilizare de către
artişti, linguri, rigle (unelte de mână), unelte
de ştanţare (unelte de mână) / ştanţe (unelte
de mână), bastoane de amestecare pentru
amestecarea vopselei, ciocane pentru piatră,
instrumente de şlefuit, teci pentru săbii, seringi

1167



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

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 / mărunţitoare de
legume, cuţite pentru friptură, furculițe pentru
friptură, cuţite de legume, tocătoare de legume,
spiralizatoare de legume, acţionate manual,
decojitoare de legume (unelte de mână),
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 - Instrumente pentru măsurarea temperaturii,
termometre, termometre tehnice, termometre
de uz casnic, termometre electronice, altele
decât cele de uz medical, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
aparate și instrumente științifice, pentru
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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,
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,
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roboţi telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive
anti-interferenţă (electricitate), sisteme de
avertizare anti-furt, anticatozi, apertometre
(optică), corpuri de iluminat (electricitate),
mănuşi din azbest pentru protecţia împotriva
accidentelor, îmbrăcăminte din azbest pentru
protecţia împotriva incendiilor, ecrane de
protecţie din azbest pentru pompieri, aparate
şi instrumente pentru astronomie, receptoare
audio şi video, interfeţe audio, mixere audio,
aparatura didactică audiovizuală, bancomate
(atm), instrumente de azimut, monitoare
pentru bebeluşi, cântare pentru bebeluşi, genţi
adaptate pentru laptopuri, cântare (balanţe
romane) / balanţe (bascule romane), dispozitive
de echilibrare, cititoare de coduri de bare,
barometre, cântare de baie, baterii, electrice,
pentru vehicule / acumulatoare, electrice,
pentru vehicule, baterii 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, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
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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
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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),
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instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacţionate, detectoare
de fise contrafăcute, contoare / aparate de
măsură, cuploare (echipament de procesare
a datelor), cuploare, electrice / conexiuni,
electrice, capace pentru ieşirile electrice, huse
pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, manechine utilizate la
testele de impact, creuzete (laborator) / cupele
(laborator), redresoare de curent, ciclotroane,
lămpi pentru camere obscure (fotografie),
camere obscure (fotografie), aparate de
procesare a datelor, camere de decompresie,
magneţi decorativi, aparate de demagnetizare
pentru benzile magnetice, densimetre,
densitometre, detectoare de metal pentru
scopuri industriale sau militare, detectoare,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, diafragme (acoustică), diafragme
pentru aparate ştiinţifice, diafragme (fotografie),
maşini de dictare dictating machines, aparate
de difracţie (microscopie), rame foto digitale,
semne digitale, staţii meteorologice digitale,
asistenţi personali digitali (apd), busole, tuburi
de evacuare, electrice, altele decât cele pentru
iluminat / tuburi electrice de evacuare, altele
decât cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei / aparate pentru înregistrarea
distanţei, aparate de distilare pentru scopuri
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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
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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 pentru
furtunurile de stins incendiile, maşini de stins
incendiile, pompe de incendiu, şalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru bliţ (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), bliţuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceaţă, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparenţă
fotografică, frecvenţmetre, cuptoare pentru
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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
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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
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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,
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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
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(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, 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
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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,
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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, 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, 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,
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sonerii de semnalizare, lămpi de semnalizare,
panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, fluiere de semnalizare, eamanduri
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 depantă /
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
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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 det (teuri) pentru măsurare, calculatoare
tip tabletă, tahometre, magnetofoane, taximetre,
materiale didactice, roboţi de învăţare, protecţii
pentru dinţi, aparate de telecomunicaţii sub
formă de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe
(aparate), receptoare de telefon, aparate de
telefon, transmiţătoare pentru telefon, fire
de telefon, teleimprimatoare, telepromptere,
teleruptoare, telescoape, lunete telescopice
pentru artilerie, televizoare, indicatoare
de temperatură, etichete indicatoare de
temperatură, nu cele pentru scopuri medicale,
terminale (electricitate), eprubete, instrumente
şi maşini pentru testarea materialelor, aparate
de testare, nu cele pentru scopuri medicale,
dispozitive pentru combaterea furturilor,
electrice, teodolite, camere de imagistică
termică, supape termionice / tuburi termionice,
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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,
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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, 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 - Termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, termometre auriculare, termometre
electronice de uz medical, termometre digitale
de uz medical, termometre cu mercur pentru uz
medical, termometre cu infraroșu de uz medical,
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, centuri
abdominale, corsete abdominale, comprese
abdominale, aparate pentru tratarea acneei,
ace de acupunctură, instrumente electrice de
acupunctură, dozatoare de aerosoli pentru
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scopuri medicale, perne de aer pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice pentru
scopuri medicale, saltele cu aer pentru scopuri
medicale, saltele onflabile/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 pentru articulaţii,
anatomice / bandaje de susţinere, 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
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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
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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, 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
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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, 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,
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
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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
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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 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
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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.
11 - Corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), accesorii pentru corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri
de iluminat cu led, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, panouri
luminoase, corpuri de iluminat industriale, becuri
de iluminat, becuri de lămpi, becuri cu led, lămpi
electrice, lămpi de iluminat, aparate de iluminat
și reflectoare., 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,
lămpi solare, lămpi cu raze solare ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi alimentate
cu energie solară, 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
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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, duze anti-stropire pentru
robinete, dispozitive anti-reflexie pentru vehicule
(corpuri de iluminat) / dispozitive contra orbirii
pentru vehicule (corpuri de iluminat), 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
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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,
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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, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
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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
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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, 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,
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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
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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
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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),
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.
20 - Oglinzi (mobilier), oglinzi decorative,
oglinzi de perete, oglinzi de baie, oglinzi
de mână, oglinzi de buzunar, oglinzi pentru
pudriere, oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi pentru bărbierit, oglinzi care se înclină,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care
nu sunt portabile), mobile, oglinzi, rame pentru
tablouri, containere, nu din metal, pentru
depozitare sau transport, oase neprelucrate
sau semiprelucrate, coarne, fanoane de balenă
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sau sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben, perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / 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, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
magăţători pentru genţi, nemetalice, coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / 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 ușilor, neelectrice şi nemetalice,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru
deschiderea ferestrelor, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru închiderea ferestrelor,
scripete de rulou, nemetalice/ scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
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suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice /
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, 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 / 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),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri, inele
pentru perdele, suporturi pentru draperii,
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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,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic / statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (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, rotile
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pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie,
coşniţe (coşuri) pentru transportul obiectelor,
oglizi de mână (oglinzi de toaletă), catarge
pentru steaguri de mână, nemetalice, paleţi de
manipulare, nemetalici, 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, 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
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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, 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
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
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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, ezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici
din zidarie, 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, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), 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
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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 rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului,
mese de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), 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
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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.
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, încălțăminte de stradă, încălțăminte de
sport, 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
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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
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), bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip

1210



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

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, n ponchouri,
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, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti
de somn, papuci, furouri (lenjerie de corp),
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, ghetre /
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şoşoni, 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), colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni / 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.28 - 
Jucării, păpuși (jucării), jucării electronice, jucării 
muzicale, jucării gonflabile, pistoale(jucării), 
jucării flexibile, jucării vorbitoare,
jucarii inteligente, jucării modulare, jucării
zornăitoare, jucării electronice teleghidate,
jucării cu telecomandă, jucării cu baterii,
jucării de construit, jucării din plastic, jucării
din cauciuc, jucării din metal, jucării de lemn,
puzzle-uri (jucării), jucării de exterior, machete
de mașini (jucării), covorașe de joacă cu jucării
pentru copii mici (jucării), jucării-centru de
activități pentru copii, jocuri, jocuri electronice,
jocuri de memorie, jocuri de construcție, jocuri
de societate, jocuri de masă, articole de joacă,
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jucării de pluș, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu
fise, dispozitive pentru jocuri video arcade,
momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, saltea de
joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, clopoţei
pentru pomul de crăciun, margini elastice pentru
masa de biliard, bile de biliard, instrumente de
marcare pentru repoziţionarea bilei pe masa de
billiard, 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
pe tablă, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, 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, jetoane pentru jocurile de noroc, pomi
de crăciun din material sintetic, pocnitori cu
surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
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), pahare pentru
zaruri, darts, momeli pentru vânătoare sau
pescuit / nade pentru vânătoare sau pescuit,
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zaruri, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
ţinte electronice, carusele pentru parcurile de
distracţii, instrumente de pescuit, linii (fire) de
pescuit, plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, aparate pentru jocuri,
aparate pentru jocurile de noroc, gută pentru
pescuit, giroscoape şi stabilizatoare de zbor
pentru modelele de aeronave, deltaplane,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
puzzle-uri, manşe de comandă pentru jocurile
video, caleidoscoape, mosoare pentru zmeie,
zmeie, mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
mah-jong, bile de sticlă pentru jocuri, măşti
(obiecte de divertisment), păpuşi matrioska,
ace de pompe pentru umflarea mingilor de
joacă, 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, pălării din
hârtie pentru petreceri, tuburi de confeti pentru
petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), capse cu percuţie (jucării),
baloane pentru joacă, mingi/bile de joacă,
cărţi de joc, jucării de pluş, jucării de pluş cu
păturică ataşată, jocuri portabile cu ecrane cu
cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu funcţii
de telecomunicaţii integrate, folii de protecţie
adaptate pentru ecrane pentru jocurile portabile,
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pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, păpuşi marionete,
quoits, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, jocuri cu inele, căluţi balansoar,
undiţe de pescuit, roţi de ruletă, 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, popice, popice (jocuri),
topogane (obiecte de divertisment), automate
(maşini de jocuri), globuri de zăpadă, bule de
săpun (jucării), titirezi (jucării), jucării umplute,
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, ursuleţi de pluş, 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, 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,
triciclete pentru copii (jucării), bastoane de
învârtit, maşini pentru jocuri video

M 2022 03687 / S.C. LABOREX S.R.L. 1 - Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, 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,

1 - modificată
3 -
neschimbată
35 -
neschimbată
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publicare
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chituri și alte produse de umplere, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință.
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.
35 - Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

M 2022 04514 / CABINET DOINA TULUCA PFA DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

5 - Suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice de uz medical, suplimente dietetice
care conțin vitamine, vitamine si preparate cu
vitamine.

5 - modificată
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M 2002 06028 053430 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,
preparate chimico-farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, pastile pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, bomboane medicinale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale, capsule
pentru medicamente, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutice, creioane caustice, creioane
hemostatice, creioane împotriva negilor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, depurative, laxative,
purgative, preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
elixire (preparate farmaceutice), infuzii medicinale,
tincturi pentru scopuri medicale, ceaiuri pentru
scopuri medicinale și preparate farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale, săruri de apă mineral, săruri pentru
scopuri medicale, fibre pentru scopuri medicale,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative,
soporifice, seruri, supozitoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), preparate
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pe bază de oligoelemente pentru uz uman și
veterinar, vaccinuri, vermifuge, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale, preparate
de sterilizare, alifii, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru tratarea arsurilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit, preparate
biologice, preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz medical
și veterinar, preparate biologice pentru uz veterinar,
culture de microorganisme pentru uz medical sau
veterinar, fibre dietetice, digestive pentru scopuri
farmaceutice, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
deodorante, altele decât cele de uz personal, remedii
pentru perspirație, scutece pentru incontinență.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (exceptând transportul lor), prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de produse,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice (spre exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping),
servicii de comerț cu amănuntul si cu ridicata pentru
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medicamente, preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, contabilitate, licitare,
distribuirea de eșantioane, agenție de import-export,
relații publice, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.

M 2006 08601 075204 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, 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
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M 2005 00287 067904 1 - Adezivi (materiale de lipit) destinate industriei.
19 - Beton celular autoclavizat, var.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, licitare, postarea de afișe publicitare,
ținerea evidenței contabile, contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazine de consiliere consumatori),
demonstrații cu produse, răspândirea materialelor
publicitare, studii de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, recrutarea de personal, relații publice.
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alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, adezivi pentru plăci
ceramice.
19 - Beton celular autoclavizat, var, şapă şi mortar
pentru zidărie.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse în alte
clase) 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, în special: mobilă metalică şi
accesorii (mobilă) pentru camping, articole pentru
dormit şi dormitor, articole de aşternut (incluzând
aici saltele, somiere, perne), geamuri şi oglinzi
pentru mobilier şi pentru toaletă, plăci nemetalice
de înmatriculare, cutii poştale, cu excepţia celor din
metal şi a celor zidite).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, constituire
baze de date.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
zidire, supravegherea construcției de clădiri, izolarea
clădirilor, furnizarea de informații privind construcția,
consultanță în construcții, închirierea macaralelor
(echipamente de construcții), tencuire.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
distribuţie, organizare de călătorii.
40 - Prelucrări de materiale.
42 - Servicii ştiinţifice, tehnologice, de cercetare
ştiinţifică, de analize industriale, prospecţiuni
geologice, petroliere, explorări marine, servicii
juridice, în domeniul calculatoarelor, reconstituire
baze de date, decoraţiuni interioare, design,
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estetică industrială, gestionarea dreptului de autor şi
consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale.
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M 2006 08602 075205 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, 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 industriei, adezivi pentru plăci
ceramice.
19 - Beton celular autoclavizat, var, şapă şi mortar
pentru zidărie.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse în alte
clase) 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, în special: mobilă metalică şi
accesorii (mobilă) pentru camping, articole pentru
dormit şi dormitor, articole de aşternut (incluzând
aici saltele, somiere, perne), geamuri şi oglinzi
pentru mobilier şi pentru toaletă, plăci nemetalice
de înmatriculare, cutii poştale, cu excepţia celor din
metal şi a celor zidite).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, constituire
baze de date.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
zidire, supravegherea construcției de clădiri, izolarea
clădirilor, furnizarea de informații privind construcția,
consultanță în construcții, închirierea macaralelor
(echipamente de construcții), tencuire.
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39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
distribuţie, organizare de călătorii.
40 - Prelucrări de materiale.
42 - Servicii ştiinţifice, tehnologice, de cercetare
ştiinţifică, de analize industriale, prospecţiuni
geologice, petroliere, explorări marine, servicii
juridice, în domeniul calculatoarelor, reconstituire
baze de date, decoraţiuni interioare, design,
estetică industrială, gestionarea dreptului de autor şi
consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale.

M 2006 09172 079402 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte pentru sol (naturale şi
artificiale), compoziţii extinctoare, preparate pentru
călire şi sudura metalelor, produse chimice destinate
conservării alimentelor, substanţe tanante, adezivi
(substanţe de lipit) destinate industriei.
19 - Beton celular autoclavizat, var, sapa si mortar
pentru zidarie.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, sidef, balene, solz, ambra, nacru, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice, această clasă cuprinzând în
special: mobilă metalică şi accesorii (mobilă) pentru
camping, articole pentru dormit şi dormitor, articole
de aşternut (incluzând aici saltele, somiere, perne),
geamuri şi oglinzi pentru mobilier şi toaleă, plăci
nemetalice de înmatriculare, cutii poştale, cu excepţia
celor din metal şi a celor zidite.

1224



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

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

M 2007 11455 092160 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în

1225

M 2007 11454 092159 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, 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 industriei, adezivi pentru plăci
ceramice.
19 - Beton celular autoclavizat, var, şapă şi mortar
pentru zidărie.

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou (constituire
baze de date).
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
zidire, supravegherea construcției de clădiri, izolarea
clădirilor, furnizarea de informații privind construcția,
consultanță în construcții, închirierea macaralelor
(echipamente de construcții), tencuire.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri -
distribuţie, organizare de călătorii.
40 - Prelucrări de materiale.
42 - Servicii ştiinţifice, tehnologice, de cercetare
ştiinţifică, de analize industriale, prospecţiuni
geologice, petroliere, explorări marine, servicii
juridice, în domeniul calculatoarelor, reconstituire
baze de date, decoraţiuni interioare, design,
estetică industrială, gestionarea dreptului de autor şi
consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale.
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M 2012 01257 118426 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, suplimente
nutritive, 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,
preparate chimico-farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, pastile pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți

M 2007 11456 092161 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, 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 industriei, adezivi pentru plăci
ceramice.
19 - Beton celular autoclavizat, var, şapă şi mortar
pentru zidărie.

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 industriei, adezivi pentru plăci
ceramice.
19 - Beton celular autoclavizat, var, şapă şi mortar
pentru zidărie.
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pentru scopuri medicale, bomboane medicinale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale, capsule
pentru medicamente, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutice, creioane caustice, creioane
hemostatice, creioane împotriva negilor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, depurative, laxative,
purgative, preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
elixire (preparate farmaceutice), infuzii medicinale,
tincturi pentru scopuri medicale, ceaiuri pentru
scopuri medicinale și preparate farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale, săruri de apă mineral, săruri pentru
scopuri medicale, fibre pentru scopuri medicale,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative,
soporifice, seruri, supozitoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman și
veterinar, vaccinuri, vermifuge, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale, preparate
de sterilizare, alifii, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru tratarea arsurilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit, preparate
biologice, preparate bacteriene pentru uz medical și

1227



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

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

1228

M 2012 01258 118425 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, suplimente
nutritive, 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,

veterinar, preparate bacteriologice pentru uz medical
și veterinar, preparate biologice pentru uz veterinar,
culture de microorganisme pentru uz medical sau
veterinar, fibre dietetice, digestive pentru scopuri
farmaceutice, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
deodorante, altele decât cele de uz personal, remedii
pentru perspirație, scutece pentru incontinență.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (exceptând transportul lor), prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de produse,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice (spre exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping),
servicii de comerț cu amănuntul si cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, contabilitate, licitare,
distribuirea de eșantioane, agenție de import-export,
relații publice, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.
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preparate chimico-farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, pastile pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, bomboane medicinale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale, capsule
pentru medicamente, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutice, creioane caustice, creioane
hemostatice, creioane împotriva negilor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, depurative, laxative,
purgative, preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
elixire (preparate farmaceutice), infuzii medicinale,
tincturi pentru scopuri medicale, ceaiuri pentru
scopuri medicinale și preparate farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale, săruri de apă mineral, săruri pentru
scopuri medicale, fibre pentru scopuri medicale,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative,
soporifice, seruri, supozitoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman și
veterinar, vaccinuri, vermifuge, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale, preparate
de sterilizare, alifii, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate

1229
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pentru tratarea arsurilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit, preparate
biologice, preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz medical
și veterinar, preparate biologice pentru uz veterinar,
culture de microorganisme pentru uz medical sau
veterinar, fibre dietetice, digestive pentru scopuri
farmaceutice, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
deodorante, altele decât cele de uz personal, remedii
pentru perspirație, scutece pentru incontinență.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (exceptând transportul lor), prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de produse,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice (spre exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping),
servicii de comerț cu amănuntul si cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, contabilitate, licitare,
distribuirea de eșantioane, agenție de import-export,
relații publice, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.
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M 2012 01259 118424 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, suplimente
nutritive, 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,
preparate chimico-farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, pastile pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, bomboane medicinale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale, capsule
pentru medicamente, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutice, creioane caustice, creioane
hemostatice, creioane împotriva negilor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, depurative, laxative,
purgative, preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
elixire (preparate farmaceutice), infuzii medicinale,
tincturi pentru scopuri medicale, ceaiuri pentru
scopuri medicinale și preparate farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale, săruri de apă mineral, săruri pentru
scopuri medicale, fibre pentru scopuri medicale,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative,
soporifice, seruri, supozitoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman și
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veterinar, vaccinuri, vermifuge, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale, preparate
de sterilizare, alifii, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru tratarea arsurilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit, preparate
biologice, preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz medical
și veterinar, preparate biologice pentru uz veterinar,
culture de microorganisme pentru uz medical sau
veterinar, fibre dietetice, digestive pentru scopuri
farmaceutice, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
deodorante, altele decât cele de uz personal, remedii
pentru perspirație, scutece pentru incontinență.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (exceptând transportul lor), prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de produse,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice (spre exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping),
servicii de comerț cu amănuntul si cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare și veterinare
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și pentru proviziile medicale, contabilitate, licitare,
distribuirea de eșantioane, agenție de import-export,
relații publice, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.

M 2012 01260 119965 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, suplimente
nutritive, 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,
preparate chimico-farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, pastile pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, bomboane medicinale,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale, capsule
pentru medicamente, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutice, creioane caustice, creioane
hemostatice, creioane împotriva negilor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, depurative, laxative,
purgative, preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
elixire (preparate farmaceutice), infuzii medicinale,
tincturi pentru scopuri medicale, ceaiuri pentru
scopuri medicinale și preparate farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru scopuri

1233
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1234

medicale, săruri de apă mineral, săruri pentru
scopuri medicale, fibre pentru scopuri medicale,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative,
soporifice, seruri, supozitoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman și
veterinar, vaccinuri, vermifuge, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale, preparate
de sterilizare, alifii, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru tratarea arsurilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit, preparate
biologice, preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz medical
și veterinar, preparate biologice pentru uz veterinar,
culture de microorganisme pentru uz medical sau
veterinar, fibre dietetice, digestive pentru scopuri
farmaceutice, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
deodorante, altele decât cele de uz personal, remedii
pentru perspirație, scutece pentru incontinență.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (exceptând transportul lor), prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, prin
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intermediul automatelor pentru vânzarea de produse,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice (spre exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping),
servicii de comerț cu amănuntul si cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, contabilitate, licitare,
distribuirea de eșantioane, agenție de import-export,
relații publice, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.

1235

M 2013 02785 130715 1 - Adezivi pentru placi ceramice si adezivi pentru
faianta
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, elemente de construcție
din beton, var, mortar pentru construcții, buiandrugi
nemetalici, tencuieli (materiale de construcții), piatră
de var, piatră calcaroasă.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, zidire,
supravegherea construcției de clădiri, izolarea
clădirilor, furnizarea de informații privind construcția,
consultanță în construcții, închirierea macaralelor,
consultanță în construcții, închirierea macaralelor
(echipamente de construcții), tencuire.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de cazare publică, servicii de
unități de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
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închirierea sălilor de ședințe, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire.

1236

M 2015 08013 143104 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou., contabilitate, întocmirea
extraselor de cont, administrare comercială a
licențierii produselor și serviciilor pentru alte
companii, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, agenții de publicitate, actualizarea
materialelor publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, închirierea spațiilor publicitare,  
informații comerciale și consiliere pentru clienți (firmă
pentru consilierea consumatorilor), analiza prețului
de achiziție, răspunderea la telefon pentru abonații
indisponibili, evaluări ale afacerilor, intermedierea
abonamentelor de ziar, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicaţii, asistență în
managementul afacerilor, licitații, auditare,
transmiterea facturilor prin poștă, contabilitate,
evaluarea afacerii, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor, anchete
de afaceri, investigații de afaceri, managementul
afacerilor și consultanță de organizare, asistență
pentru managementul afacerilor, consultanță
pentru managementul afacerilor, consultanță pentru
organizarea afacerii, cercetare de afaceri, servicii
de relocare pentru afaceri, administrare comercială
a licențierii produselor și serviciilor pentru alte
companii, agenții pentru informații comerciale,
informații și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), asistență de management
comercial și industrial, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, servicii de
comparație a prețurilor, compilarea informațiilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 09/2022

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

în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, consultanță profesională în
afaceri, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), analiza
prețului, intermedieri căutări de date în fișiere de
computer, demonstrații cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
reproducerea documentelor, prognoze economice,
experți în eficiență, agenții de locuri de muncă,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoțional, management computerizat al
fișierelor, prognoze economice, agenții de import-
export, asistență pentru management industrial
sau comercial, agenții de informare comercială,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor, anchete
de afaceri, investigații de afaceri, facturare, servicii
de structurare în scop publicitar, administrare
comercială a licențierii produselor și serviciilor
pentru alte companii, servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor, asistență de management
comercial sau industrial, managementul fișierelor
computerizate, consultanță de management al
personalului, marcheting, cercetare de marketing,
studii de marcheting, modeling pentru promoții
publicitare sau de vânzări, servicii de culegere a
știrilor, intermedierea abonamentelor de ziar, închirieri
de echipamente și aparatură de birou, sondaje de
opinie, organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de externalizare
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(asistență de afaceri), întocmirea ștatelor de
plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, sondaje de opinie, prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru retail,
servicii de comparare a prețurilor, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, procesare
a cuvintelor, intermediere de achiziții (achiziția de
produse și servicii pentru alte afaceri), producția
de clipuri publicitare, testare psihologică pentru
selectarea personalului, relații publice, publicarea
textelor publicitare, pregătirea secțiunilor publicitare,
închirierea de material publicitar, publicarea textelor
publicitare, scrierea textelor publicitare, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, reclame
radio, personal de recrutare, servicii de relocare
pentru afaceri, închirierea spațiilor publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, închirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea tonomatelor, închirierea aparaturii și
echipamentelor de birou, închiriere de material
publicitar, reproducerea documentelor, cercetarea
afacerilor, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, intermedieri de promoții
de vânzare, distribuirea eșantioanelor, servici
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor
de cont, compilarea statisticilor, intermedierea
abonamentelor de ziar, sistematizarea informațiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
intermedierea serviciilor de telecomunicații, servicii
de telemarketing, servicii de răspuns la telefon pentru
abonații indisponibili, reclame televizate, testare
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psihologică pentru selectarea personalului, scrierea
textelor publicitare, organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare, transcriere,
dactilografiere, actualizarea materialului publicitar,
închirierea tonomatelor, procesarea cuvintelor,
scrierea textelor publicitare.

1239

M 2020 03777 172170 29 - Carne, peşte, păsări de curte şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile, agar-agar pentru scop culinar,
albumină pentru uz culinar, lapte de albumină /
proteine din lapte, alginați pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar, 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 / cârnați cu sânge, ulei de oase,
comestibil, preparate pentru fabricarea bulionului,
fiertură/bulion, concentrate de fiertură / concentrate
de bulion, bulgogi, unt, cremă de unt, rulouri de varză
umplute cu carne, nuci glasate, mezeluri, brânză,
unt de cacao alimentar, unt de nucă de cocos,
grăsime din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi
pe bază de lapte de nucă de cocos, ulei de nucă
de cocos alimentar, nucă de cocos, deshidratată,
computuri, lapte condensat, crenvurști prăjiți în
aluat pe băț (corn dogs), brânză cottage, chiftele
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din brânză de vaci, compot de merișoare, smântână
(produse lactate), crochete, fructe cristalizate / fructe
glazurate, ghimbir glasat, lapte bătut, curmale, confit
de rață, ouă, ulei de măsline extra virgin alimentar,
amestecuri cu conținut de grăsimi pentru feliile de
pâine, grăsimi comestibile, substanțe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, lapte fermentat
gătit, fileuri de pește, spumă de pește, icre de pește,
preparate, pește, nu viu, pește, conservat, pește,
la conservă, produse alimentare pe bază de pește,
nuci condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin înghețare / carne liofilizată, legume
uscate prin înghețare / legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate de
fructe, fructe, conservate, fructe, procesate, fructe,
înăbușite, concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
gustări pe bază de fructe, fructe congelate, fructe, la
conservă, vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină,
castraveciori, șuncă, alune, preparate, heringi, nu vii,
crevurști pentru hot dog, humus, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, klipfish (cod sărat
și uscat), lapte de iapă fermentat / cumâs, băuturi pe
bază de acid lactic, untură, lecitină pentru uz culinar,
suc de lămâie pentru uz culinar, linte, conservată,
ulei alimentar din semințe de in, ficat, pate de ficat /
pastă de ficat, chipsuri de cartofi cu conținut scăzut
de grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, carne, extracte din carne, piftie din
carne, carne, conservată, carne, la conservă, lapte,
băuturi din lapte, cu conținut predominant de lapte,
fermenți din lapte pentru uz culinar, produse din lapte,
băutură din lapte și fructe (milk shake), substituenți
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de lapte, ciuperci, conservate, 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, omletă,
inele de ceapă, ceapă, conservată, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar, unt
de arahide, lapte de arahide, lapte de arahide pentru
uz culinar, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, pastă de ardei conservată, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi, găluște
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, pastă de fructe presate, stafide,
ulei de rapiță alimentar, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, pește sărat, cărnuri
sărate, 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, preparate pentru supă, supe, lapte acru,
ulei alimentar din boabe de soia, boabe de soia,
conservate, alimentare, lapte de soia, pateuri din
soia, seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea soarelui, preparate, porumb dulce,
procesat, tahini, tajine (preparat din carne, pește
sau legume) / tagine (preparat din carne, pește sau
legume), tofu, pateuri din tofu, piele de tofu, suc
de tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure de
tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu viu, sucuri
vegetale pentru gătit, pastă vegetală de dovlecel,
spume vegetale, salate vegetale, preparate pentru
supa vegetală, concentrat pe bază de legume pentru
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gătit, cremă pe bază de legume, creme tartinabile
pe bază de legume, legume, gătite, legume, uscate,
legume, conservate, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frișcă, albuș de ou, budincă albă, iaurt,
gălbenuș de ou.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, administrarea programelor de
fidelizare destinate celor care călătoresc cu avionul,
asistență administrativă pentru a răspunde la
cererile de ofertă / asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (rfp), procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiilor publicitare, închirierea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de comunicare, servicii
de reamintire a programărilor (lucrări de birou),
servicii de planificare a programărilor (lucrări de
birou), postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile / contabilitate, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, asistență în managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, managementul afacerilor
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hoteliere, managementul afacerilor cu privire la artiști,
managementul afacerilor cu privire la programele
de rambursare pentru terți, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, consultanță în organizarea
afacerilor, servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții, cercetări
privind afacerile, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție
de informații comerciale, servicii de intermediere
comercială, servicii de lobby comercial, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor de
informații pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul fișierelor computerizate, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă, organizarea de expoziții în
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scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări de modă în scop promoțional, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii de
agenție de import-export, managementul interimar
al afacerii, facturare, servicii de structurare în scop
publicitar, servicii de informații privind marketing-
ul, studii de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, cercetare de
marketing, servicii de relații media, 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, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de comerț online cu amănuntul online pentru
filmele și muzica descărcabilă și preînregistrată,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje
de opinie, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), 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,
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publicarea textelor publicitare, înregistrarea
comunicărilor și datelor scrise, 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, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, închirierea
de standuri de vânzare, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de depunere a documentației
fiscale, pregătirea documentației fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonații indisponibili, servicii oferite de centrale
telefonice, producerea de programe de teleshopping,
organizarea de târguri comerciale, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), actualizarea și
menținerea datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea și menținerea informațiilor în registre,
actualizarea materialelor de publicitate, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, oferirea de recenzii din partea
utilizatorilor pentru scopuri comerciale sau publicitare,
închirierea tonomatelor, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, optimizarea traficului
site-urilor web, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare și farmaceutice și
pentru proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
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scrierea de curriculum vitae pentru terți / scrierea de
cv-uri pentru terți, scrierea de texte publicitare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii, servicii de îmbuteliere,
parcarea de mașini, închirierea de mașini, servicii
de folosire în comun a mașinii, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, carting, umplerea
bancomatelor cu numerar, servicii de șoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport), servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poștală, livrarea
ziarelor / livrarea de ziare, 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, livrarea de flori, francarea
corespondenței, închirierea congelatoarelor, servicii
de agenție de transport, servicii de expediere
de mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, tractarea, închirierea de cai, spargerea
gheții, furnizarea de informații cu privire la serviciile
de depozitare, lansarea de sateliți pentru terți,
servicii de alimbare, depozitare de bagaje, livrarea
de mesaje, ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea locurilor de parcare, organizare de servicii
de transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate electronic,
pilotarea, pilotarea dronelor civile, închirierea de
frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, servicii de debarasare, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, operațiuni de încărcare-
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descărcare, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare / înmagazinare, depozitarea de bunuri,
remorcare, închirierea de tractoare, furnizarea de
informații despre trafic, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice, organizarea
transportului pentru deplasările turistice, furnizarea
de informații despre transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de depozite,
distribuirea apei, alimentarea cu apă, împachetarea
bunurilor.
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- M 2021 05308 - Reabilitare Respiratorie ''un suflu nou''

Numerele  de  depozit  mai  jos  menționate  au  primit  numere  de  înregistrare  în  anul  2017  și  s-au 
eliberat și certificatele de înregistrare pentru acestea:

Dintr-o  eroare  de  aplicație  în  anul  2022  aceleași  numere  de  depozit  au  primit  alte  numere  de 
înregistrare  și au fost publicate în Buletinele de Proprietate Industrială  numerele 6 si 7/2022, și 
anume: 

M 2016 07519 cu număr de înregistrare 148531

M 2016 07520 cu număr de înregistrare 148532

M 2016 08012 cu număr de înregistrare 148422

M 2016 08011 cu număr de înregistrare 148421

M 2016 05402 cu număr de înregistrare 148655

M 2016 07519 cu număr de înregistrare 182336- BOPI 6 - 30.06.2022 – pg. 982

M 2016 07520 cu număr de înregistrare 182335 - BOPI 6 / 30.06.2022 – pg. 982

M 2016 08012 cu număr de înregistrare 182257 - BOPI 6 - 30.06.2022 – pg. 985

M 2016 05402 cu număr de înregistrare 182988 - BOPI 7 - 15.07.2022 – pg. 434

M 2016 08011 cu număr de înregistrare 182256 - BOPI 6 - 30.06.2022 – pg. 985

1251

Următorul   depozit   de   marcă   a   fost   publicat  din  eroare  în  BOPI  nr. 8/2022  în  Secţiunea 
M
    

ă-rci – Renunţări conform art. 32: 
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