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Cereri Mărci publicate în 17/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03216 10/05/2022 FIRSTLINE PHARMA S.R.L. CENTRAL STORE

2 M 2022 03270 10/05/2022 A.G. RADIO HOLDING SRL FOARTE BUNĂ DIMINEAȚA
#matinalcusuflet KISS FM

3 M 2022 03271 10/05/2022 CAMPUS MEDIA TV S.R.L. JURNAL DE VACANȚĂ

4 M 2022 03272 10/05/2022 SPEEDWELL SRL SPEDWELL YOUR CITY, YOUR
FUTURE

5 M 2022 03275 10/05/2022 TERRAN SISTEME DE
ÎNVELITORI SRL

DANUBIA

6 M 2022 03276 10/05/2022 TERRAN SISTEME DE
ÎNVELITORI SRL

RUNDO

7 M 2022 03277 10/05/2022 TERRAN SISTEME DE
ÎNVELITORI SRL

ZENIT

8 M 2022 03278 10/05/2022 SC FORTICO SECURITY SRL FORTICO SECURITY

9 M 2022 03279 10/05/2022 PARTIDUL UMANIST SOCIAL
LIBERAL

FAPTE, NU VORBE!

10 M 2022 03280 10/05/2022 UNITED MEDIA GROUP
EUROPE SRL

SYMPHONYC EXPERIENCE

11 M 2022 03281 10/05/2022 JOLIE TOP TRAVEL SRL JOLIE TRAVEL

12 M 2022 03282 10/05/2022 PRUTUL SA RĂSĂRITĂ

13 M 2022 03283 10/05/2022 COMUNITATEA
EMAGICIENILOR SRL

Generys

14 M 2022 03284 10/05/2022 COMUNITATEA
EMAGICIENILOR SRL

Curs'n'cast

15 M 2022 03285 10/05/2022 DIEMECI SRL EXCLUSIVE SPACE

16 M 2022 03287 10/05/2022 IOAN-CĂLIN CREŢU LA CASA DE MANEL

17 M 2022 03288 10/05/2022 GREAT FOOD LABS SRL IASI DELIVERY LIVRĂM BUN
GUST

18 M 2022 03289 10/05/2022 AESCULAP PROD SRL Fertilofort

19 M 2022 03290 10/05/2022 AESCULAP PROD SRL Fertilozen

20 M 2022 03291 10/05/2022 AESCULAP PROD SRL Fertilomax

21 M 2022 03292 10/05/2022 OLIVEROM SRL VOI

22 M 2022 03293 10/05/2022 NELU-CLAUDIU FLOREA FLORMANG

23 M 2022 03294 10/05/2022 MATEI LUMINITA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

mycenter24
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 03295 10/05/2022 UN SITE BUN S.R.L. alomaria
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(210) M 2022 03216
(151) 10/05/2022
(732) FIRSTLINE PHARMA S.R.L., BDUL

DUNĂRII BL. D10, SCARA A, ET.
4, AP. 13, JUDEȚ TELEORMAN,
ROȘIORII DE VEDE, 145100,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

CENTRAL STORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.02.01; 26.11.01

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

clase:
35. Publicitate, reclame digitale, servicii de
consultanță privind marketingul, planificarea
măsurilor de publicitate și marketing,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
publicare de produse de imprimerie (inclusiv
în format electronic), pentru scopuri publicitare,
consultanta pentru marketing direct, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg
consum, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, promovarea vânzărilor pentru
terți, intermediere de adrese de uz publicitar,
închiriere de spații publicitare, intermediere
publicitară, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, administrare de afaceri, administrarea
afacerilor, servicii de funcții administrative,
servicii de corespondenţă şi sortare a
corespondenţei, şi anume manipularea,
aplicarea adreselor şi introducerea în plicuri
şi francarea scrisorilor, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri

și servicii, servicii asigurate de magazine de
desfacere cu amănuntul, servicii de comandă
prin corespondenţă şi servicii de comerţ cu
amănuntul online (sau pe internet) cu privire
la îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii pentru
haine, servicii asigurate de magazine de
desfacere cu amănuntul, servicii de comandă
prin corespondenţă şi servicii de comerţ
cu amănuntul online (sau pe internet) cu
privire la parfumerie, produse de toaletă,
cosmetice şi lumânări, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul, servicii
de comandă prin corespondenţă şi servicii de
comerţ cu amănuntul online (sau pe internet)
cu privire la bijuterii, ceasuri de mână şi
ceasuri, servicii asigurate de magazine de
desfacere cu amănuntul, servicii de comandă
prin corespondenţă şi servicii de comerţ cu
amănuntul online (sau pe internet) cu privire la
ochelari şi ochelari de soare, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul, servicii
de comandă prin corespondenţă şi servicii de
comerţ cu amănuntul online (sau pe internet) cu
privire la aparate pentru înregistrarea, transmisia
sau reproducerea sunetului sau imaginilor,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
pentru înregistrare, discuri compacte, dvd-uri şi
alte suporturi înregistrate, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul, servicii
de comandă prin corespondenţă şi servicii de
comerţ cu amănuntul online (sau pe internet)
cu privire la produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, materiale
pentru artişti şi pensule, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul,
servicii de comandă prin corespondenţă şi
servicii de comerţ cu amănuntul online (sau
pe internet) cu privire la valize şi genţi de
transport, portofele şi portmonee, articole din
piele, şi anume valize şi genţi de transport,
portofele şi poşete, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul, servicii
de comandă prin corespondență și servicii
de comerț cu amănuntul online (sau pe
internet) cu privire la paturi, lenjerie, saltele,
perne și perne, ustensile și recipiente de
menaj și bucătărie, tacâmuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul,
servicii de comandă prin corespondenţă şi
servicii de comerţ cu amănuntul online (sau
pe internet) cu privire la articole din sticlă,
cristal, porţelan, ceramică, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul,
servicii de comandă prin corespondenţă şi
servicii de comerţ cu amănuntul online (sau
pe internet) cu privire la textile, lenjerie
de casă, învelitori pentru pardoseli, învelitori
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pentru geamuri şi pereţi, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul, servicii
de comandă prin corespondenţă şi servicii de
comerţ cu amănuntul online (sau pe internet)
cu privire la decoraţiuni pentru pomii de
crăciun, coşuri de nuiele, alimente şi dulciuri
şi băuturi, servicii asigurate de magazine de
desfacere cu amănuntul, servicii de comandă
prin corespondenţă şi servicii de comerţ cu
amănuntul online (sau pe internet) cu privire la
jocuri şi articole de joacă, servicii de comerţ
cu ridicata, vânzare cu amănuntul, servicii de
comerț, fizic și online, cu privire la următoarele
produse: cititoare de cărți electronice (ebooks),
calculatoare montane, calculatoare portabile
(laptop), tablete electronice (tablets), jocuri,
ceasuri, ceasuri inteligente, telefoane celulare,
imprimante, aparate de etichetat, scanere,
consumabile pentru calculatoare și imprimante,
cum ar fi cerneluri, benzi impregnate cu
cerneală, tonere, genți pentru transportul celor
mai sus menționate, baterii, suporturi pentru
aparatura de mai sus, componente și piese
de schimb pentru aparatura de mai sus,
servicii de comerţ cu ridicata, vânzare cu
amănuntul, servicii de comerț, fizic și online,
cu privire la următoarele produse: unităţi hard
disc multimedia, hârtie de imprimat, demachiat,
discuri digitale, închizătoare, discuri externe,
servicii de comerţ cu ridicata, vânzare cu
amănuntul, servicii de comerț, fizic și online,
cu privire la următoarele produse: procesoare
de calculator, plăci de bază pentru calculatoare,
plăci grafice pentru calculatoare, memorie de
calculator, plăci de sunet pentru calculatoare,
ecrane şi monitoare de calculator, surse de
alimentare pentru calculatoare, încărcătoare
pentru calculatoare şi telefoane celulare,
cadre pentru hard disk, stick-uri de memorie,
sisteme de răcire pentru computer, cititoare de
carduri (card readers), ștechere intermediare,
modemuri, antene de rețea, servicii de comerţ
cu ridicata, vânzare cu amănuntul, servicii de
comerț, fizic și online, cu privire la următoarele
produse: dulapuri de rețea, plăci de reţea,
camere de calculator, modemuri, routere, cabluri
de calculator și accesorii ale acestora, conectori
de cabluri pentru calculator și accesorii ale
acestora (powerlines), servere de imprimantă
(print servers), difuzoare computer, tastatură
de computer, mouse-uri pentru calculatoare,
suprafețe pentru alunecarea mouse-urilor de
calculator, servicii de comerţ cu ridicata, vânzare
cu amănuntul, servicii de comerț, fizic și
online, cu privire la următoarele produse:
aparate de jocuri electronice, console de
jocuri, microfoane, adaptoare de rețea fără
fir pentru zona personală, tablete grafice,

carduri tv pentru computer, carduri radio
pentru computer, surse de alimentare, cabluri,
accesorii și piese de schimb pentru toate
cele de mai sus, suporturi pentru telefoane
mobile, căşti pentru telefoane mobile şi
protecții pentru telefoane mobile, cartele pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ cu ridicata,
vânzare cu amănuntul, servicii de comerț,
fizic și online, cu privire la următoarele
produse: lentile pentru telefoane inteligente,
aparate pentru comunicații fără fir (walkie
talkie), televizoare fixe și portabile și suporturi
pentru acestea, telecomenzi şi suporturi pentru
telecomenzi, pay tv, antene tv, ochelari pentru
reprezentanții 3d, proiectoare, sisteme de sunet,
difuzoare auto, dispozitive pentru home cinema,
tranzistori, aparat de înregistrare, dispozitive
de redare muzică (mp3 și mp4), servicii de
comerţ cu ridicata, vânzare cu amănuntul,
servicii de comerț, fizic și online, cu privire
la următoarele produse: amplificatoare radio,
amplificatoare, decodoare, trepiede, camere
video, rame digitale, amplificatoare auto, antenă
de mașină, odorizante pentru autovehicule,
dispozitive de localizare a mașinilor (gps),
microfoane, dispozitive de întoarcere a discurilor,
conuri audio, aparate de redare muzică
pentru dj, convertoare, distribuitoare, repetoare
(repeaters), servicii de comerţ cu ridicata,
vânzare cu amănuntul, servicii de comerț, fizic
și online, cu privire la următoarele produse:
storcătoare de suc, maşini de copt, aparate
pentru gătit la abur, ceainice, cântare de
bucătărie, aparate electrice de ascuțit cuțite,
ibrice electrice, şemineuri electrice, aparate
pentru prepararea clătitelor, maşini de făcut
îngheţată, aparate de făcut gheaţă, dispozitive
de ambalare în saci, prese tip butoi, aparate
de făcut vafe, fierbător ouă, aparat de prăjit
pâine, răzătoare, friteuze, aparat de prăjit
pâine, aparate de copt, cuptoare, cuptoare cu
microunde, grătare de masă cu două plăci,
grătare și accesorii pentru toate produsele
menționate anterior, servicii de comerţ cu
ridicata, vânzare cu amănuntul, servicii de
comerț, fizic și online, cu privire la următoarele
produse: teluri, mixer, roboţi multifuncţionali,
maşină de tocat, blender, feliator mezeluri,
cafetiere, espressoare, cafetiere, filtre de cafea,
aparate de cafea frappe, aparate de cafea
cu spumă de lapte, râșnițe de cafea, maşini
de măturat, maşini de spălat rufe, aparate
de curățat cu abur, produse de curăţat sticla,
aspiratoare pentru îndepărtarea scamelor, saci
pentru aspirator şi componente ale tuturor
articolelor menționate mai sus, servicii de comerţ
cu ridicata, vânzare cu amănuntul, servicii de
comerț, fizic și online, cu privire la următoarele
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produse: fiare de călcat electrice, fiare cu abur
și accesoriile acestora, aragazuri, maşini pentru
spălat vesela, maşini de răcire, congelatoare,
dulapuri frigorifice, dulapuri frigorifice, maşini de
spălat rufe, uscătoare, mașini de spălat care
sunt și mașini de uscat, hote, borcane, recipiente
pentru băuturi, maşini de cusut, aparate pentru
păstrarea vinurilor, aparate pentru gătit, cum
ar fi cratițe, oale sub presiune și tigăi, servicii
de vânzare de cuţite, staţii meteo, ceasuri cu
excepția celor de mână, servicii de comerţ
cu ridicata, vânzare cu amănuntul, servicii de
comerț, fizic și online, cu privire la următoarele
produse: aer condiționat, dezumidificatoare-
climatizatoare, umidificatoare, ionizatoare,
termometre de cameră, parfumuri ambientale,
telecomenzi pentru aparate de aer condiționat,
aeroterme, încălzitor de ceainic (încălzire),
aparate de încălzit cu convector, radiatoare,
paturi, substraturi, ventilatoare de perete, de
masă, de podea sau de tavan sau de ceață și
accesorii ale tuturor celor de mai sus, servicii
de comerţ cu ridicata, vânzare cu amănuntul,
servicii de comerț, fizic și online, cu privire la
următoarele produse: aparate de ras, trimmer,
aparate de ras, foarfece, uscătoare de păr, placă
de păr, perii (cu excepţia pensulelor), epilatoare,
ustensile de manichiură şi de pedichiură, de
oglinzi, maşini de tuns, scaune pentru bebeluși,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor și a
copiilor (baby monitors), cântare de baie, senzori
de temperatură, tensiometre, aparate de masaj,
perii de dinţi, culcușuri, nisip pentru animale
de companie, servicii de comerţ cu ridicata,
vânzare cu amănuntul, servicii de comerț, fizic
și online, cu privire la următoarele produse:
lese și zgărzi pentru animale de companie,
case pentru animale de companie, mâncare
pentru animale de casă, jucării pentru animale
de companie, hrănitoare și adăpătoare pentru
animale de companie, mobilier de joacă pentru
animale de companie, genți pentru animale de
companie, interfoane video, interfoane, sisteme
de alarmă, aparat de înregistrare, camere
de securitate, servicii de comerţ cu ridicata,
vânzare cu amănuntul, servicii de comerț, fizic
și online, cu privire la următoarele produse:
detectoare de falsuri, contoare de monede,
numărătoare de bani, maşini pentru distrus
hârtia, de tăiat, perforatoare, case de bani
înregistratoare, laminatoare pentru documente,
seifuri, calculatoare, articole de papetărie,
aparate pentru răcirea apei, prelungitoare cu
prize multiple, de termostate, comutatoare
orare, extensii, roți pentru bicicletă, contoare
de energie, servicii de comerţ cu ridicata,
vânzare cu amănuntul, servicii de comerț, fizic
și online, cu privire la următoarele produse: teuri

electrice, convertoare, încărcătoare de baterii,
baterii pentru mașini și aparate electrice, lămpi
cu leduri, lămpi cu halogen și fără fir, lentile
pentru ochelari, lanterne, lampadare solare,
veioze, corpuri de iluminat cu detector, spoturi
de iluminat, lămpi de birou, corpuri de iluminat
suprafețe, faruri, scule de mână, organizatoare
de scule, aparate de lipit, şurubelniţe, șurubelnițe
acționate cu motor, rotopercutantă, servicii de
comerţ cu ridicata, vânzare cu amănuntul,
servicii de comerț, fizic și online, cu privire
la următoarele produse: ferăstraie circulare,
polizoare, mecanice, rabotoare, roţi pentru
bicicletă, motosapă şi perforatoare, ferăstraie
perforate, aparatură de măsurat distanţa, nivele,
multimetre, pistoale termice, unelte cu mai
multe întrebuințări, cutii cu scule, cutii de
scule, articole camping, scene, cutii frigorifice
portabile, grătare pentru camping, grătare,
agenţi pentru îndepărtarea insectelor, saltele,
saci de dormit, saltele pentru saci de dormit,
servicii de comerţ cu ridicata, vânzare cu
amănuntul, servicii de comerț, fizic și online, cu
privire la următoarele produse: perne, scaune,
pat pliant, toalete chimice, termos, sacoşe
termoizolante, pompe, mobilier, mobilier de
plastic, fotolii pliante, mobilier pentru catering,
saltele gonflabile pentru dormit, fotolii gonflabile,
umbrele de ploaie, parasolare pentru terasă,
umbrele de soare, plase pentru umbrire, maşină
de suflat, motocoase cu fir,,trimere, mașini
de tăiat gazon, dispozitive de udat, servicii
de comerţ cu ridicata, vânzare cu amănuntul,
servicii de comerț, fizic și online, cu privire
la următoarele produse: valize de mână, saci
de ambalare, cântare pentru bagaje, hamace
și suporturi pentru acestea, bazine (piscine)
şi accesorii pentru piscine, produse pentru
pescuit, centre de joacă, jucării de grădină,
aparate de gimnastică, greutăţi, tăvi, lingouri,
haltere, accesorii pentru baruri, veste, greutăți
pentru membre, curele pentru halterofilie, benzi
pentru forță, covoraşe de gimnastică, mingi
pentru gimnastică, trotinete, funii pentru exerciţii,
trambuline, echipament de antrenament pentru
abdomen, servicii de comerţ cu ridicata, vânzare
cu amănuntul, servicii de comerț, fizic și online,
cu privire la următoarele produse: bănci pentru
fitness, echipamente de antrenament încrucișat
(cross training) (activități sportive), clești de
mână, step de antrenament, arcuri pentru
gimnastică, dispozitive cu pedale, accesorii
pentru ridicat greutăți, accesorii pentru yoga,
covoare de curse, bicicleta eliptică, dispozitive
de vâslit pentru antrenament, biciclete, atlase
sportive, lifturi pentru pacienţi, standuri pentru
antrenament, bare de tras, stepper, pedometre,
monitoare de ritm cardiac, centuri de ritm
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cardiac, accesorii de fizioterapie, servicii de
comerţ cu ridicata, vânzare cu amănuntul,
servicii de comerț, fizic și online, cu privire la
următoarele produse: atele pentru încheieturi,
genunchiere, protecții pentru gleznă, protecții
pentru coapsă, centuri de slăbit, aspect uzat,
mingi de fotbal, protecții pentru tibie, mănuşi,
pompe și ace pentru umflare mingii, fluiere,
porti, plase de fotbal, genţi pentru fotbal,
mingii de baschet, coşuri de baschet, coșuri
de baschet, plase de baschet, panou pentru
coș de baschet, servicii de comerţ cu ridicata,
vânzare cu amănuntul, servicii de comerț, fizic
și online, cu privire la următoarele produse:
mingi de volei, genunchiere, plase de volei,
mingii de handbal, porți de handbal, plase
de handbal, mingii de tenis, rachete de tenis,
fileuri pentru tenis, mese pentru tenis de masă,
mese pentru tenis de masă, rachete pentru
tenis de masă, plase pentru tenis pe platformă
(paddle tennis), mingi de baseball, bâte de
baseball, mingii, măciuci, panglici și cercuri
hula hoops și coardă pentru gimnastică ritmică,
mănuşi de box, căști de box, protecții pentru
box, servicii de comerţ cu ridicata, vânzare cu
amănuntul, servicii de comerț, fizic și online,
cu privire la următoarele produse: saltele de
box, saci de box, ținte și săgeți (pentru jocul
de darts), ochelari pentru înot, cască pentru
înot, mingi de polo de apă, mingii de atletism,
ciocan de atletism, discuri de atletism, sulițe
de atletism, benzi de măsurare pentru atletism,
cronografe, protecții pentru patinaj, bărci, de
ambarcațiuni de canoe, arcuri şi arcuri de tir, ţinte
pentru arc, tocuri pentru crose de golf, servicii
de comerţ cu ridicata, vânzare cu amănuntul,
servicii de comerț, fizic și online, cu privire
la următoarele produse: bastoane de plimbare,
mingi și rachete de badminton, rachete pentru
squash şi mingi, bastoane și mingii de hochei,
protecții pentru hochei, jocuri electronice, jocuri
neelectronice, păpuşi, figurine, maşini, trenuri,
autostrăzi, jocuri de masă, jocuri de cuvinte
încrucişate, construcții pentru copii, articole
de artizanat, plastilină, lumânări torță, servicii
de comerţ cu ridicata, vânzare cu amănuntul,
servicii de comerț, fizic și online, cu privire
la următoarele produse: afişe, trompeţele, de
cocarde, căni, lănţişoare pentru ceasuri, de
articole de îmbrăcăminte, portmonee, borsete,
de genţi, drone, avioane de mici dimensiuni
fără pasageri, elicoptere de mici dimensiuni fără
pasageri, telescoape, microscoape, binocluri,
ochelari (optică), monocluri, aparate pentru
mărit, scutere electrice, furnizarea serviciilor
mai sus menţionate dintr-o bază de date
computerizate sau de pe internet, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca pagini

web pe internet, furnizarea de spaţiu în cadrul
paginilor web pentru publicitate şi vânzarea
de bunuri, servicii de consiliere profesională şi
informaţii în legătură cu cele menţionate anterior.

───────

(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

(591) Culori revendicate:galben , albastru,
roz, rosu, alb, negru

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

9. Aparate şi instrumente utilizate ı̂n ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
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electrice, aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea, receptia şi
reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
baze de date, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi alte
suporturi de ı̂nregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau ı̂not, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru ı̂not subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, dispozitive si
suporturi pentru stocarea de date, dispozitive
pentru tehnologia informatiei, audiovizuale,
multimedia si fotografice, orice suporturi de
sunete, de imagini şi de date, cuprinse în clasa
09, goale (neinregistrate), preinregistrate sau
inregistrate, cum ar fi: benzi audio, benzi video,
casete audio, casete video, casete pentru jocuri
video, casete audio digitale, casete de date,
dischete, discuri acustice, discuri optice de orice
fel - compact-discuri audio si/sau video (cd), cd-
rom-uri, dvd-uri, cd-r, dvd-r, dvd+r, bd-r, cd-rw,
dvd-rw, dvd+rw, blu-ray, 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, 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, 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
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, programe de calculator/
programe multimedia, programe de calculator
folosite in telecomunicatii, 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
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(pentru telecomanda), pixuri si agende
electronice, agende digitale, partituri electronice
(descarcabile), publicatii electronice, compase
pentru masurat, alarme acustice, dispozitive
de memorie de calculator, ssd, dispozitive
periferice pentru calculatoare, cititoare de
date, adaptoare usb, adaptoare pentru carduri
de memorie flash, tokenuri de securitate,
bratari magnetice, bratari inteligente, bratari
de identificare codate, cartele codate, carduri
magnetice, carduri inteligente, ceasuri smart,
inele smart, bastoane selfie, dispozitive portabile
de urmarire a activitatii, lumini intermitente si
de semnalizare (dispozitive), lasere, ecrane
fluorescente, joystick-uri, magneti, baterii solare,
celule fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasa sau mecanica, casti
pentru comunicare la distanta, echipamente de
protectie pentru sporturi, insigne magnetice,
aparate mobile de telecomunicatii, aparate si
dispozitive de inregistrare, transmitere, receptie,
localizare si reproducere a sunetului, aparate
de transmisie si receptie pentru difuzare de
programe de radio/televiziune, transmitatoare de
telecomunicatii (si seturi).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (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, alte produse similare
incluse in clasa 16, 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,
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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,
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
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de camere de chat pe internet, servicii de
informare prin radio/televiziune, servicii de
informare privind radiodifuziunea, furnizarea de
forumuri de discutii online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
audiovizuale la cerere: radiodifuziune/televiziune
pentru abonaţi (in special sub formă plătită),
transmisie video, la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, operarea echipamentului pentru
radiodifuziune, servicii de videoconferinta,
radiotelefonie mobilă, in special furnizare de
acces la aplicaţii, transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale, furnizarea şi închirierea timpilor de
acces la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitari online, transmisia
de fisiere digitale, transmiterea e-mail-urilor,
inchirierea echipamentului de telecomunicatii,
inchiriere de modemuri, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice, servicii de
mesagerie vocala.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radiofonic,
pe internet sau de televiziune, furnizarea de
informatii despre divertisment, amuzament si
orice posibilitati/facilitati de recreere, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite ı̂n
scopuri de publicitate sau culturale, furnizarea
de informatii in domeniul divertismentului,
servicii de informare prin radio, producţie de
programe sau emisiuni de radio, televiziune, film,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
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
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bazate pe site-urile web, dezvoltarea de software
in cadrul publicarii de software, inchiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, gazduirea de site-
uri web, gazduire de podcasturi, închiriere
de programe video şi de imagine (software),
stocarea electronica a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare si inchiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
si pentru telefonie mobila (aplicaţii), 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.

───────
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(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:

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 03272
(151) 10/05/2022
(732) SPEEDWELL SRL, STR.

CEASORNICULUI NR. 17,
CORP B, ETAJ 1, BIROUL NR.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPEDWELL YOUR
CITY, YOUR FUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.05

(591) Culori revendicate:gri (HEX #3C434A,
#6D7B81, #EDF0ED), rosu (HEX
#AE2424, #D59D7C)

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

35. Publicitate, consultanță în managementul
afacerilor, asistență privind managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
36. Asigurări, administrarea afacerilor
financiare, servicii de afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, reparații de clădiri.

───────
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(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.

(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
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

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.

───────
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radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

───────

(210) M 2022 03277
(151) 10/05/2022
(732) TERRAN SISTEME DE

ÎNVELITORI SRL, STRADA
LAMINORIȘTILOR NR. 163A,
CÂMPIA TURZII, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
ZENIT

(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, mostre
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 03278
(151) 10/05/2022
(732) SC FORTICO SECURITY SRL,

BLD. MARASESTI NR. 48-50,
JUDEȚ NEAMȚ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

FORTICO SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.11.06;
01.01.02

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, evaluarea gradului de siguranță,
furnizarea servicii de recunoaștere și de
supraveghere, marcaj de securitate pentru
bunuri, marcaj de securitate a documentelor,
servicii de pază și protecție, servicii de
consultanță în materie de siguranță, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2022 03279
(151) 10/05/2022
(732) PARTIDUL UMANIST SOCIAL

LIBERAL, PIAȚA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP D1, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAPTE, NU VORBE!

(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, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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 03280
(151) 10/05/2022
(732) UNITED MEDIA GROUP EUROPE

SRL, ȘOS. VIRTUȚII NR. 19D,
BIROU B, ETAJ 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SYMPHONYC EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

9. Înregistrări muzicale, benzi muzicale, fișiere
cu muzică descărcabile, CD-uri cu muzică,
înregistrate sau descărcabile, înregistrări de
clipuri muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, muzică digitală care poate fi descărcată
de pe internet.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, distribuirea de materiale
publicitare de marketing și materiale
promoționale, publicitate radio, publicitate
televizată, publicitate online, promovarea
(publicitatea) concertelor, spectacolelor și a
evenimentelor artistice și culturale, servicii
de promovare pentru producători și artiști,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști, managementul activităților de impresariat
artistic, servicii de publicitate privind industria
turismului.
38. Difuzarea de muzică, difuzarea de
programe radio și TV (programe și radio și
televiziune), transmiterea de muzică digitală prin
telecomunicații, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe Internet.
41. Producția de spectacole, concerte și
evenimente artistice, organizarea, susținerea
și prezentarea de spectacole, concerte și
evenimente artistice, organizarea de competiții,
servicii de impresariat pentru spectacole și
concerte, activități de divertisment, sportive
și culturale, rezervarea de locuri pentru
spectacole și concerte, servicii de festivaluri
și evenimente artistice, închirierea de decoruri
pentru spectacole, concerte și evenimente
artistice, spectacole și concerte în direct, servicii
de compoziție muzicală, compunerea de melodii,
producția de muzică, servicii de disc jockey
(divertisment), producția de înregistrări audio
și video, producții de film, altele decât filmele
publicitare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant și bar, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, restaurante cu servire
rapidă (snack-baruri).

───────
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(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 03283
(151) 10/05/2022
(732) COMUNITATEA EMAGICIENILOR

SRL, STR. PROGRESULUI, NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Generys

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

9. Căști audio, căști fără fir, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști stereo, căști in-ear, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
mouse-uri de calculator fără fir, tastaturi de
calculatoare, măști pentru scufundare liberă,
alarme de incendiu, zgărzi electronice de
dresaj pentru animale, tocuri de ochelari,
termostate electrice, regulatoare de temperatură
(termostate), stilouri electronice, stilouri cu vârf
conductiv pentru dispozitive cu ecran tactil,
sonerii electrice.

───────

(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
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intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi.

───────

(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
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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.
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
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din ceramică, sculpturilor din ceramică,
statuetelor de ceramică, busturilor realizate
din ceramică, ornamentelor confecționate
din ceramică, statuetelor confecționate din
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, faianței
(obiectelor din -), 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, schi (covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de -), 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, gresie (tuburi 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
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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, 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, faianță (obiecte din -), 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, schi (covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de -), 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, gresie (tuburi
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,
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 (tuburi 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,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
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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, gresie (tuburi 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,
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
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,
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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 (tuburi 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,
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
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,
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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 03287
(151) 10/05/2022
(732) IOAN-CĂLIN CREŢU, STR.

ÎNFRĂŢIRII, NR. 133, JUDEȚ
ARAD, CHIȘNEU CRIȘ, ARAD,
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)

LA CASA DE MANEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.05

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de
bilete (divertisment), 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, 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, planificarea
de petreceri, planificarea de spectacole, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de

cluburi sociale pentru divertisment, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, furnizarea de tutoriale online,
publicarea de materiale multimedia online
cu excepţia celor publicitare, furnizare de
programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, editare video, editare de înregistrări
audio, creare de formate pentru programe
de televiziune, creare de formate pentru
filme, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
studiouri audio sau video, înregistrări pe
benzi video (filmare), microfilmare, montaj de
filme cinematografice, montaj de programe de
televiziune, montaj de programe radiofonice,
producția de filme cinematografice, producția de
muzică, producție audio și video și fotografie,
producție de divertisment sub formă de seriale
de televiziune, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de
efecte speciale pentru filme, producție de filme
cinematografice, producție de filme în scopuri de
divertisment, producție de filme video, producție
de înregistrări video, producţie de podcast-uri,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
producții de film, televiziune și radio, realizare de
spectacole de divertisment în direct, servicii ale
studiourilor de televiziune, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, servicii de editare audio
și video, servicii de înregistrare audio și video,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de filme.

───────
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(210) M 2022 03288
(151) 10/05/2022
(732) GREAT FOOD LABS SRL,

INTRAREA NUFERILOR, NR.13,
ET.4, AP.29, JUDETUL ILFOV, SAT
ROSU, COM. CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

IASI DELIVERY
LIVRĂM BUN GUST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.01; 18.01.19

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

9. Software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare de alimente.

───────

(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 03290
(151) 10/05/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA

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

(540)
Fertilozen

(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.

───────
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(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

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5, ,
BUCURESTI, 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.

───────

(210) M 2022 03293
(151) 10/05/2022
(732) NELU-CLAUDIU FLOREA, STR.

HENRI COANDĂ NR.89, BL.45,
SC.2, AP.1, CRAIOVA, 200628,
DOLJ, ROMANIA

(540)
FLORMANG

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

35. Managementul afacerilor hoteliere.
36. Închirierea bunurilor imobiliare,
managementul imobiliar.
41. Servicii de divertisment.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), rezervări de hoteluri, rezervări la
pensiuni.

───────

(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/05/2022

(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 03295
(151) 10/05/2022
(732) UN SITE BUN S.R.L., SOSEAUA

VIRTUTII, NR. 19D, BIROUL A,
ETAJ 4, BUCURESTI, 060782,
ROMANIA

(540)

alomaria

întâlniri prin intermediul calculatorului, servicii de
prezentare personală prin calculator, servicii de
găsire a perechii, agenții matrimoniale, agenții
matrimoniale, agenții de întâlniri.

───────

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

45. Servicii de cluburi pentru intâlniri (servicii
matrimoniale), consultanță în domeniul relațiilor
personale, îndrumare și consiliere matrimonială,
servicii de aranjare a întâlnirilor, însoțire în
societate (persoane de companie), servicii
de rețele de socializare on-line, servicii
matrimoniale, servicii pe internet de întâlniri, de
găsirea partenerului și de prezentări personale,
servicii pe internet de întâlniri, servicii pe internet
de prezentări personale, servicii pe internet
de găsirea partenerului, servicii oferite de
agenții pentru organizarea de întâlniri personale,
servicii matrimoniale furnizate prin rețele sociale,
servicii de întâlniri prin video, servicii de


